
Revista  
de studii interdisciplinare

C. STERE 
An 4 (2017), nr. 3-4 (15-16) 



 
 

REVISTA DE STUDII INTERDISCIPLINARE „C. STERE” 
(psihologie, sociologie, studii juridice, economie, religie, ştiinţe politice, relaţii internaţionale) 

e-mail: revista.c.stere@gmail.com 

FONDATORI: 
 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, R. Moldova 
 Universitatea Americană din Moldova 
 Institutul de Studii Interdisciplinare „Petre Andrei”, România 

Director: Cătălin BORDEIANU, doctor în filosofie, profesor, România  
 

COLEGIUL DE REDACŢIE: 

Redactor-şef-adjunct: Aliona LÎSÎI, doctor în economie, conferenţiar, R. Moldova 
Secretar general de redacţie: Cristina COPĂCEANU, doctor în economie, conferenţiar, R. Moldova 
Secretari de redacţie: Elena BORDEIANU 
   Florentin BUSUIOC 
 
Consiliul ştiinţific:  
1. Elena ACULAI, doctor habilitat, conferenţiar, R. Moldova 
2. Serhat AKPINAR, academician, doctor în economie, 

profesor, Cipru 
3. Gheorghe AVORNIC, doctor habilitat, profesor, R. Moldova 
4. Ştefan Alexandru BĂIŞANU, doctor în filosofie, 

conferenţiar, România 
5. Alexandru BOBOC, academician, doctor în filosofie, 

Academia Română 
6. Ionel BOSTAN, doctor în drept, doctor în economie, 

profesor, România 
7. Valeriu CANŢER, academician, doctor în fizică, 

Preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi 
Atestare, R. Moldova 

8. Ioan CHELARU, doctor în drept, Preşedintele Academiei 
Juriştilor din România 

9. Eugenia COJOCARU, doctor habilitat, profesor, R. Moldova  
10. Valentina COPTILEŢ, doctor în drept, conferenţiar, R. 

Moldova 
11. Nicolae DABIJA, academician, Republica Moldova 
12. Ion DEACONESCU, doctor în filologie, profesor, România 
13. Teodor DIMA, academician, doctor în filosofie, Academia 

Română 
14. Spiros FLOGAITIS, academician, doctor în drept, doctor în 

istorie, profesor, Grecia 
15. Victoria GONŢA, doctor în psihologie, conferenţiar, R. Moldova 
16. Raisa GRECU, doctor habilitat, conferenţiar, R. Moldova 
17. Ion HUMĂ, doctor în filosofie, profesor, România 

18. Lucian DINDIRICĂ, doctor în istorie, România 
19. Dan JUMARĂ, doctor în istorie, conferenţiar, România 
20. Vasile MACOVICIUC, doctor în filosofie, profesor, România 
21. Tatiana MANOLE, doctor habilitat, profesor, R. Moldova 
22. Pavel MIDRIGAN, doctor în politologie, conferenţiar, R. 

Moldova 
23. Iurie MIHALACHE, doctor în drept, conferenţiar, R. Moldova 
24. Svetlana MIHĂILĂ, doctor în economie, conferenţiar, R. 

Moldova 
25. Mihai MILCA, doctor în sociologie, conferenţiar, România 
26. Octavian MOŞIN, doctor în teologie, conferenţiar, R. Moldova 
27. Vasile NECHITA, doctor în teologie, profesor, România 
28. Adrian Dinu RACHIERU, doctor în sociologie, profesor, 

România 
29. Alexandru ROŞCA, academician, doctor în filosofie, 

Academia de Ştiinţe a Moldovei 
30. Gheorghe RUSNAC, academician, doctor în istorie, 

Academia de Ştiinţe a Moldovei 
31. Tzvetan SIVCOV, doctor în drept, profesor, Bulgaria 
32. Alexandru SURDU, academician, doctor în filosofie, 

vicepreşedinte Academia Română 
33. Laurenţiu ŞOITU, doctor în filosofie, profesor, România 
34. Andrei TREBCOV, doctor în drept, Preşedintele Uniunii 

Internaţionale a Juriştilor, Federaţia Rusă 
35. Alexandru TRIFU, doctor în economie, profesor, România 
36. Viorel ŢURCANU, doctor habilitat, profesor, R. Moldova 
37. Pantelemon VARZARI, doctor habilitat, conferenţiar, R. 

Moldova 

 
ISSN 2457-5550 

Editura Vasiliana ’98 – acreditată CNCS 
Tel: 0332421250; e-mail: vasi98iasi@gmail.com; www.vasiliana98.ro 

Responsabilitatea pentru conţinutul textelor aparţine, în exclusivitate, autorilor



 
 

 
CUPRINS 

DREPT 

Procedura de documentare – element de apariţie a raporturilor juridice de muncă prin prisma legislaţiei 
Republicii Moldova ................................................................................................................................................... 7 

Standardele internaţionale actuale de reglementare a dreptului la cetăţenie ................................................. 16 

Reflecţii asupra reglementării juridice a protecţiei consumatorilor în Republica Moldova .......................... 29 

Aspecte problematice cu privire la natura capacităţii juridice .......................................................................... 42 

Evoluţia valorilor democratice în Republica Moldova.  Realităţi şi perspective ............................................ 65 

Dreptul la o instanţă de judecată independentă – garanţie a unui proces echitabil ....................................... 65 

Frauda, conflictul şi litigiul electoral ..................................................................................................................... 78 

Locul şi rolul calificarii juridice în procesul de realizare a dreptului ............................................................... 86 

Концепция прав человека: Современное понимание .................................................................................. 94 

 

ECONOMIE 

Mmodelul managementului resurselor umane în sistemul sănătăţii ............................................................. 103 

Impactul importului produselor lactate asupra producătorilor autohtoni: aspecte metodologice ............ 111 

Emanciparea femeii şi particularităţile lansării femeilor în business-ul autohton, avantage şi dezavantage, 
oportunităţi şi riscuri ............................................................................................................................................. 117 

Interdependenţa stării funcţionale a organismului uman şi calitatea apei potabile .................................... 129 

Managementul financiar al universităţilor private din Moldova ................................................................... 142 

Managementul supravegherii şi controlului infecţiilor nosocomiale în unităţile spitaliceşti cu paturi .... 152 

Влияние информационно-коммуникационных технологий на оптимизацию бизнес-процессов 
при работе с географически распределенными командами в современной организации .............. 165 

Turismul în calitate de factor de dezvoltre al relaţiilor internaţionale. Unele aspecte de analiză calitativă 
comparativă internaţională .................................................................................................................................. 171 

 

RELAŢII INTERNAŢIONALE  

Proiectarea curriculară în domeniul securităţii rutiere..................................................................................... 179 

Doctrina eurasiatică: tradiţii istorice şi contemporaneitate / The Eurasian Doctrine: Historical Traditions 
and Contemporaneity / Евразийская доктрина: Исторические традиции и современность ............. 188 



Inovaţia în învăţământ .......................................................................................................................................... 198 

Managementul activităţilor extracurriculare în clasele de adolescenţi .......................................................... 210 

Jocul muzical didactic-metoda activă de intruire în educaţia muzicală preşcolară ..................................... 221 

Mecanisme de motivare a personalului din sistemul educațional .................................................................. 231 

Rolul competenţelor în rezolvarea culturii manageriale a cadrului didactic ................................................ 242 

Inteligenţa emoţională – componentă indispensabilă a succesului cadrului didactic ................................. 250 

Educatia ecologica a elevilor din ciclul primar .................................................................................................. 264 

Dezvoltarea regională în Republica Moldova: Paradigma europeană şi particularităţile naţionale ......... 275 

Managementului asigurarării calităţii serviciului medical .............................................................................. 288 

Aspecte ale evaluării din perspectiva integrării în procesul de formare/instruire ...................................... 292 

Aplicarea metodelor şi tehnicilor de predare la limba şi literatura română pentru elevii de vârstă şcolară 
mijlocie .................................................................................................................................................................... 299 

Particularităţile aplicării strategiilor de predare la limba şi literatura română în dependenţă de vârsta 
elevilor ..................................................................................................................................................................... 311 

BIOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

Stresorezistenţa la cadrele didactice în corelaţie cu cronotipul ....................................................................... 321 

Evaluarea impactului carierei de calcar a uzinei „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A. asupra biosferei ...... 329 

Problemele ecologice ale mediului şi sănătatea ................................................................................................. 347 

Impactul factorilor ecologici asupra stării sănătăţii copiilor din Republica Moldova ................................. 359 

Modalităţi de formare a elementelor culturii ecologice la preşcolari ............................................................. 371 

Problemele economice şi ecologice actuale în contextul dezvoltării durabile în Republica Moldova: 
Realizări şi perspective.......................................................................................................................................... 381 

Relaţia dintre protecţia mediului şi starea de securitate ecologică a populaţiei ........................................... 390 

Rolul relaţiilor dintre plante şi insectele fitofageîn agricultura ecologică ..................................................... 400 

Indicele de stres pulmonar pe teritoriul Republicii Moldova.......................................................................... 408 

Studiul privind variaţiile unor indici biochimici la sportivii înotători până şi după efort .......................... 413 

Aspecte psihopedagogice ale adaptării copilului cu cerinţe educaţionale speciale în şcoala primară ...... 425 

USPEE „Constantin Stere” la 20 de ani – Noi oportunităţi în domeniul educaţiei, ştiinţei şi inovării ...... 425 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  





7 

 DREPT 

PROCEDURA DE DOCUMENTARE – ELEMENT DE APARIŢIE A 
RAPORTURILOR JURIDICE DE MUNCĂ PRIN PRISMA LEGISLAŢIEI 
REPUBLICII MOLDOVA 

Drd. Alexandru GAMUREAC, 
Universitatea de Studii Politice şi 

Economice Europene „Constantin Stere” 

Documentarea relaţiilor de muncă din unitate se reprezită a fi un proces deosebit de complex, 
importanţa căruia este dictată de multiplele prevederi legislative, prezenţa cărora impune angajatorilor un 
spectru de obligaţiuni, care prin finalitatea s-a vor permite angajatorilor cât şi salariaţilor să continue relaţiile 
într-un spirit armonios şi just, care va influenţa în mod direct durabilitatea relaţiilor de muncă în unitate. 
Mai mult ca atât. prin intermediul elaborării normelor cu caracter intern angajatorii vor câştiga respectul şi 
încrederea salariaţilor care vor fi facilitaţi prin creaţiile de ordin intern, care îmbracă forma unor regulamente, 
ordine, şi alte acte utile în cadrul unităţii. 

Cuvinte cheie: angajator, documentare, salariat, acte, regulament, prevederi, contract individual de 
muncă, ordin, lege. 

Summary: Documenting labour relationships în a unit is a very complex process which requires 
employers a range of duties. This will allow the employer and employees to continue their relationships în a 
harmonious and just spirit that will directly influence the labour relations in the company. Moreover, through 
the elaboration of the internal norms employers gain the respect and trust of the employees, also employees will 
be facilitated by this internal acts, which take the form of statutes, fiats etc.  

Key-words: employer, documentation, employee, acts, statute, stipulations, individual labour contract, 
fiat, law. 

 
ocumentarea relaţiilor de muncă din 
cadrul unităţii în ziua de astăzi, se 
reprezintă a fi un domeniu deosebit 

de important în cadrul organizării societăţilor 
comerciale, importanţa căruia este dictată 
atât de schimbările legislative, cât şi de 
variaţia şi specificul muncii executate de 
salariat, care deseori provoacă efecte juridice 
în pofida apariţiei cărora, apare necesitatea 

de a modifica clauzele raportului juridic de 
muncă existent, şi nu numai, deoarece nu 
toate efectele produse de contractul indivi-
dual de muncă, sunt considerate situaţii 
juridice, apariţia cărora condiţionează modi-
ficarea raportului juridic existent. 

Pentru a se aprecia la adevărata valoare 
acest domeniu al relaţiilor sociale de muncă, 
necesită a se face trimitere la legislaţia muncii 

D 
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al Republicii Moldova, care oferă o gamă 
largă de prevederi necesare a fi respectate în 
primul rând, de angajatori, în procesul 
utilizării şi organizării muncii salariale, şi 
premergător de către salariaţi care îşi desfă-
şoară munca în baza unui contract individual 
de muncă. 

Aşa dar, după cum sa-şi menţionat 
supra, principalul act, prezenţa căruia pro-
voacă îndatoririle de a efectua procedurile 
documentării efectelor reglementate de 
legislaţia muncii, se reprezintă a fi - contractul 
individual de muncă, reglementat fiind de 
Titlul III al Codului Muncii al RM[1]. 

Contractul individual de muncă, 
constituie forma clasică a raportului juridic 
de muncă, deţinând o poziţie preeminentă 
faţă de celelalte forme, tipice, dar aparţinând 
altor ramuri de drept, sau atipice ale rapor-
tului menţionat[2, p.12]. În esenţa sa, 
contractul individual de muncă se caracteri-
zează prin aceea că una din părţi, care este 
totdeauna persoană fizică, se obligă să 
depună forţa sa de muncă în folosul celeilalte 
părţi, persoană juridică (societatea comer-
cială, regie autonomă, unitară bugetară etc.) 
sau persoană fizică care îşi asumă, la rândul 
său, obligaţia de a crea condiţii corespun-
zătoare pentru prestarea muncii şi de a o 
remunera[3, p.12]. 

Autorul Nicolae Val Popa[4, p.27] 
consideră că, contractul individual de muncă 
rezidă miezul relaţiilor sociale de muncă. În 
jurul lui gravitează toate celelalte legături 
indisolubile care structurează materia. 
Civiliştii de prestigiu au încercat să 
radiculeze această ramură a dreptului, 

numind-o „dreptul unui contract, contractul de 
muncă „. Poate, fără să dorească, ei au dat cea 
mai laconică descriere a disciplinei[5, p.27]. 
Într-adevăr, rămânem de acord cu opinia 
autorul citat, deoarece odată încheiat 
contractul individual de muncă, acesta prin 
normele incluse în conţinutul său, produce o 
mulţime de efecte care generează o anumită 
conduită şi stabileşte un cumul de acţiuni 
reciproce a fi respectate de părţi, întru 
întărirea şi cizelarea înţelegerii sale.  

Fiind un act din categoria celor formale, 
adică respectarea formei scrise al acestui act 
de părţi, este stabilită expres prin lege, acesta 
la rândul său odată încheiat provoacă un şir 
de drepturi şi obligaţiuni generate prin 
prevederile legislaţiei muncii, în scopul 
organizării unui climat favorabil şi progresiv 
garantat în primul rând salariatului, întru 
asigurarea durabilităţii raportului de muncă 
încheiat, şi în al doilea rând angajatorului 
întru asigurarea bunei funcţionări al proce-
selor desfăşurate de unitate. 

După încheierea contractului indivi-
dual de muncă, în mod exclusiv angaja-
torului îi sunt puse un şir de obligaţiuni, 
benefice pentru ambele părţi al raportului 
juridic de muncă, care sunt necesare a fi 
întreprinse în cadrul unităţii de către 
serviciile angajatorului, care organizează şi 
asigură la rândul său documentarea şi 
înregistrarea raportului de muncă în cadrul 
diferitelor sisteme şi acte necesare a fi 
întocmite de angajator, atât la angajare, cât şi 
pe tot parcursul raportului juridic în unitate. 

 În această ordine de ideii, merită a fi 
menţionat faptul că, în cadrul legislaţiei 
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muncii, este foarte superficial reglementată 
instituţia documentării interne al raportului 
de muncă, în special compartimentul ce se 
referă la structura şi conţinutul actului cu 
caracter normativ intern, care se reprezintă a 
fi înfăţişate sub forma: ordinelor, dispoziţiilor 
(în cazul în care, angajatorul face parte din 
cadrul autorităţilor administraţiei publice fie 
locale sau celei centrale), regulamentelor, 
fişelor de post şi altor acte găsite utile în 
activitatea serviciului resurse umane al 
unităţii. 

Potrivit art.65 alin.(1) din Codul Muncii 
al RM, „în baza contractului individual de 
muncă negociat şi semnat de părţi, angajatorul 
emite ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) de 
angajare”, în opinia noastră, potrivit acestui 
text de lege, angajatorul îi dă curs procesului 
documentării din cadrul unităţii, care îşi 
începe acţiunea prin ordinul de angajare al 
salariatului, perfectat în baza contractului 
individual de muncă. 

 Acest act se reprezintă a fi unul 
deosebit de important, deoarece prezenţa şi 
necesitatea acestuia este condiţionată de 
respectarea prevederilor consfinţite în cadrul 
normativ al Hotărârii Guvernului nr.1449 din 
24.12.2007 privind carnetul de muncă[6], care 
prevede completarea şi introducerea datelor 
referitoare la munca salariatului, cu specifi-
carea postului/poziţiei ocupate şi a secto-
rului/serviciului unităţii în cadrul căruia îşi 
desfăşoară activitatea. 

 Aşa dar, după cum se observă din 
prevederile legale citate supra, ideea docu-
mentării raporturilor de muncă, se regăseşte 
într-o multiplicitate de norme conţinutul 

cărora reflectă tangenţe vădite cu reglemen-
tarea raporturilor juridice de muncă. 

Continuând ideea citată anterior, men-
ţionăm o prevedere importantă în cadrul art. 
65 al CM al RM reflectat în alin.(2), confom 
căreia: „ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) de 
angajare trebuie adus la cunoştinţa salariatului, 
sub semnătură, în termen de 3 zile lucrătoare de 
la data semnării de către părţi a contractului 
individual de muncă. La cererea scrisă a sala-
riatului, angajatorul este obligat să-i elibereze 
acestuia o copie a ordinului (dispoziţiei, deciziei, 
hotărârii), legalizată în modul stabilit, în termen 
de 3 zile lucrătoare”. 

În opinia noastră, acest pas întreprins 
de angajator este premergător, procedurii 
menţionate supra, care cumulativ reflectă şi 
pune bazele circuitului documentar în 
unitate, reglementat de multiplele prevederi 
legislative, stipulate în mod special în 
prevederile legislaţiei muncii, menţionate în 
continuare. 

Un următor pas, necesar a fi întreprins 
de părţi în procedura documentării relaţiilor 
de muncă, se referă la îndatorirea salariatului 
de a prezenta actele în baza cărora se va 
completa dosarul personal al acestuia. În 
acest sens considerăm a fi oportun de a face o 
menţiune importantă, în pofida căreia, 
constatăm că nicăieri în legislaţia muncii, în 
special în Codul Muncii al RM, nu se 
regăsesc prevederi, care ar consacra obligaţia 
angajatorului de a perfecta dosare personale 
al salariaţilor din cadrul unităţii.  

În comparaţie cu prevederile cadrului 
legislaţia al muncii de ordin general, totuşi, 
legiuitorul moldav, a stabilit obligaţia per-
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fectări şi păstrării dosarului personal al 
salariatului în cadrul legislativ de ordin 
special, care se regăseşte a fi cel al 
reglementării raporturilor de serviciu al 
funcţionarilor publici, cadrul legal cărora se 
reflectă în primul rând, în conţinutul Legii nr. 
158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia 
publică şi statutul funcţionarului public[7], 
care consacră un şir de reglementări al 
raporturilor de serviciu al acestei categorii de 
salariaţi, care la rândul său este întărită de 
reglementări cu caracter de directivare 
consacrate în prevederile Hotărârii Guver-
nului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea 
în aplicare a prevederilor Legii menţionate 
mai sus[8]. În hotărâre vom găsi mai multe 
anexe se reflectă unele regulamentele şi 
instrucţiuni. În acest context menţionăm 
anexa nr. 11 din Hotărârea vizată anterior, 
care conţine un cadrul legal important, cu 
titulatura Instrucţiune cu privire la gestiunea 
dosarului personal al funcţionarului public, care 
reflectă etapizat, paşii necesari de a fi între-
prinşi de personalul din cadrul subdiviziunii 
resurse umane al autorităţii publice. 

 Întru stabilirea şi dezvoltarea ideii 
propuse supra, menţionăm în acest sens 
secţiunea II din Instrucţiunea menţionată 
supra, care include principalele acte necesare 
în dosarul funcţionarului public. Considerăm 
că actele menţionate în cuprinsul acestei 
secţiuni vor avea calitatea de ghid, care va fi 
de ajutor angajatorilor care vor stabili în 
cadrul unităţii un mod şi un conţinut al 
dosarului personal, reglementat printr-un 
regulament cadru, utilizat şi urmat de 
serviciul resurse umane întru completarea 

dosarelor personale al diferitor categorii de 
salariaţi din cadrul unităţii, cu diferenţieri, în 
funcţie de specificul activităţii prestate de 
unitate. 

Referindu-ne la categoria actelor nece-
sare a fi prezentate de salariaţi la angajare, 
menţionăm prevederile art.57 din Codul 
Muncii al RM, conform căruia la alin.(1) se 
stipulează că: la încheierea contractului indi-
vidual de muncă, persoana care se angajează 
prezintă angajatorului următoarele documente: 
buletin de identitate sau un alt act de identitate; 
carnetul de muncă, cu excepţia cazurilor când 
persoana se încadrează în câmpul muncii pentru 
prima dată sau se angajează la o muncă prin 
cumul; documentele de evidenţă militară-pentru 
recruţi şi rezervişti; diploma de studii, certificatul 
de calificare ce confirmă pregătirea specială – 
pentru profesiile care cer cunoştinţe sau calităţi 
speciale; certificatul medical, în cazurile prevăzute 
de legislaţia în vigoare; declaraţia pe propria 
răspundere cu privire la faptul că, pe durata 
activităţii la locurile de muncă precedente, nu au 
încălcat prevederile art.6 alin.(2) din Legea 
nr.325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea 
integrităţii instituţionale, cu excepţia cazurilor 
când persoana se încadrează în câmpul muncii 
pentru prima dată. 

Aşa dar, constatăm, că lista actelor 
necesare angajării, este una exhaustivă, şi nu 
se raportează la una complexă, suplimentar 
considerăm în acest sens că, acest text de lege 
reflectă conţinutul minim de acte necesare a 
fi prezentate de salariat la angajare, mai mult 
ca atât, doar în baza acestor acte se pot 
efectua operaţiunile necesare evidenţei 
personalului în unitate, atât în cadrul 
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serviciului resurse umane cât şi al celui 
financiar-contabil, care utilizează în activi-
tatea sa date cu caracter personal, fiind 
reglementate de Legea nr. 133 din 08.07.2011 
privind protecţia datelor cu caracter personal.  

În pofida prevederilor date persoanelor 
din cadrul serviciilor menţionate supra, li-se 
stabilesc un volum de obligaţiuni şi drepturi 
în gestionarea acestor informaţiilor cu 
caracter confidenţial, fiind stabilite fie în 
contractul individual de muncă, fie în fişa de 
post anexată la contractul individual de 
muncă, sau într-un alt tip de contract care va 
reglementa procedura utilizării informaţiilor 
atribuite categoriei datelor confidenţiale ale 
unităţii.  

Un aspect important în cea ce vizează 
datele confidenţiale, menţionăm că în cazul 
încheierii unui contract distinct privind 
asigurarea confidenţialităţii datelor cu carac-
ter: personal, comercial, financiar, clientelă, 
conţinutul acestuia va fi bazat atât pe 
prevederile dreptului muncii cât şi dreptul 
civil, cu unele precizări din cadrul legislaţiei 
moldave privind protecţia informaţiilor 
confidenţiale, în procesul utilizării acestora 
de câtre salariaţii responsabili, cu prilejul 
îndeplinirii obligaţiunilor de muncă în 
unitate. 

Ca urmare, legiuitorul, a luat în 
considerare procedura prezentării actelor la 
angajare, în prevederile alin.(2) al art.57 din 
Codul Muncii al RM, prevede: „se interzice 
angajatorilor să ceară de la persoanele care se 
angajează alte documente decât cele prevăzute la 
alin.(1), precum şi de alte acte legislative”. În 
opinia noastră această prevedere poartă un 

caracter de protecţie instituită de legiuitor, 
întru eliminarea abuzurilor angajatorilor, faţă 
de persoanele care sunt în faza angajării. În 
afară de caracterul protectiv al acestei norme, 
considerăm că, în cazul solicitării de către 
angajator a altor acte în procesul angajării 
decât cele menţionate supra, prevederea 
citată supra, va îmbrăca forma unui drept al 
salariatului, în temeiul căruia acesta îl-va 
invoca întru opunerea rezistenţei abuzurilor 
înaintate de angajator. 

Un aspect deosebit de important în 
procesul documentării raporturilor de muncă 
îl ocupă actele interne, conţinutul cărora 
reflectă în totalitate mecanismul reglemen-
tării interne al relaţiilor de muncă în unitate. 

 În opinia noastră, actele interne 
necesită a fi tratate minuţios, în special sub 
aspectul construcţiei juridice, în temeiul 
cărora se va înfăţişa documentul cu caracter 
intern, aplicabil raporturilor juridice de 
muncă. Prin prisma acestor ideii, considerăm 
că ideea actelor interne, necesită a se trata 
drept instrument de eficacitate şi cadru unic 
de reglementare al particularităţilor relaţiilor 
sociale de muncă din unitate. Mai mult ca 
atât, în doctrina de specialitate rusă s-a 
desprins o opinie [9, p. 7] conform căreia: 
”reglementarea juridică internă al muncii – se 
reprezintă a fi activitatea de elaborare a actelor de 
către administraţia unităţii, întreprinderilor, 
instituţiilor, organizaţiilor, ce se efectuează de 
comun acord cu organizaţia sindicală primară, în 
privinţa stabilirii condiţiilor de muncă în acea 
unitate”. În continuare autoarea consideră că, 
„necesitatea aplicării acestor reglementări, izvo-
răşte din diversitatea şi specificul organizării 
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muncii, la diferite întreprinderi, instituţii, 
organizaţii”[10, p.7]. 

Reieşind din ideile doctrinare expri-
mate supra, considerăm că angajatorii, pot 
avea rolul unor legiuitori, care vor stabili de 
sine stătător condiţiile şi modul de desfă-
şurare a muncii în cadrul unităţii, de comun 
acord cu reprezentanţii salariaţilor care 
cunosc şi redau în totalitate nevoile şi grijile 
necesare a fi remediate în cadrul desfăşurării 
procesului de muncă. 

Referindu-ne la conţinutul actelor cu 
caracter local, merită a se menţiona faptul că, 
acest drept este acordat angajatorului în mod 
absolut fiind stipulat în prevederile art. 10 
alin. (1) lit. e din Codul Muncii al RM. 
Considerăm că acest drept, este un drept 
deosebit de important, pentru că oferă 
angajatorilor, libertate în privinţa regle-
mentării şi aprecierii particularităţilor 
izvorâte din specificul activităţii prestate de 
unitate şi stabilirii unui cadru legal cu 
caracter intern, aplicabil fiind salariaţilor din 
unitate, care vor conţine prevederi cu 
caracter stimulatoriu, vor reglementa etapizat 
procesele muncii propriu-zise şi stabili 
restricţiile în cadrul relaţiilor de muncă. În 
această ordine de ideii, menţionăm că 
cuprinsul actelor cu caracter local intern, 
necesită a fi cizelat şi selectat întru stabilirea 
unui cadru legal veridic şi conform ideii 
actului necesar a fi introdus în viaţa unităţii, 
întru oferirea suportului juridic necesar 
acoperirii tuturor situaţiilor nereglementate 
de legiuitor. 

Legislaţia Republicii Moldova, în 
special cea al muncii, nu conţine prevederi 

exprese ce se referă la elaborarea actelor cu 
caracter intern, fiind inclusă doar o prevedere 
care poate fi utilizată prin analogie, care se 
regăseşte a fi cuprinsă în Titlul VII Capitolul I 
al Codului Muncii al RM, reglementând 
caracterul şi conţinutul regulamentul intern 
al unităţii. Considerăm că reieşind din 
prevederile cuprinse în capitolul menţionat 
supra, persoanele responsabile de elaborarea 
actelor interne, în special personalul din 
cadrul serviciului juridic, se vor putea 
inspira, sau măcar vor culege principalele 
ideii, prezenţa cărora este specifică şi tot 
odată este dictată de specificul ideii care a 
stat la baza necesităţii elaborării actului cu 
caracter de reglementare normativă. Desigur 
că forma documentelor interne se alege în 
dependenţă de specificul situaţiei necesare a 
fi rezolvată de părţile contractului individual 
de muncă, ca urmare a efectelor produse de 
specificul muncii prestate de salariat. 

Un aspect important în documentarea 
relaţiilor de muncă în cadrul unităţii îl 
reprezintă efectele contractului individual de 
muncă, care în opinia noastră pot fi împărţit 
în: temporar şi permanent, care de regulă 
frecvent poate fi modificat la acordul părţilor.  

Referindu-ne la categoria efectelor 
temporare, raportăm la această categorie, 
instituţia concediilor, reglementată de 
prevederile Capitolului III din Codul Muncii 
al RM, care este compusă din două capitole, 
reglementând concediile anuale şi concediile 
sociale necesare a fi acordate salariaţilor 
unităţii, cu prilejul scurgerii termenilor 
stabiliţi de legislaţie, sau ca urmare a 
survenirii unor evenimente de care legea 
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leagă, stabilirea unor garanţii atât pecuniare 
cât şi termene oferite de legiuitor. 

 Întru oferirea şi stabilirea impor-
tanţelor interne, invocăm prevederea legală 
autohtonă, îndeplinirea căreia se soldează cu 
emiterea actului la nivelul unităţii, după cum 
urmează în baza art.115 alin.(6) din Codul 
Muncii al RM, potrivit căruia:”concediul de 
odihnă anual se acordă salariatului în temeiul 
ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) emis de 
angajator”. După cum se observă prin preve-
derea citată supra, locul şi importanţa actelor 
în cadrul unităţii se raportează a fi unul 
notoriu, deoarece doar după emiterea şi 
aprobarea ordinului de către angajator, îşi 
încep acţiunea efectele, stabilite în cuprinsul 
normelor legale care reglementează particu-
larităţile relaţiilor de muncă. 

Categoria efectelor permanente reflectă, 
în opinia noastră totalitatea situaţiilor şi 
normelor juridice aplicabile reglementării 
acestora, care se referă la situaţiile apariţia 
cărora condiţionează emiterea unui spectru 
de acte, care modifică unul din elementele 
conţinutului contractului individual de 
muncă stipulat în cuprinsul art. 49 din Codul 
Muncii al RM. Aşadar la categoria acestor 
efecte se raportează situaţiile făcute a fi 
prezente în cadrul normelor juridice cuprinse 
în Capitolul III al Titlului III din Codul 
Muncii, care invocă modificarea contractului 
individual de muncă, după cum urmează:  

- trimiterea în deplasare în interes de 
serviciu, fiind reglementată în prim plan de 
art. 70 din Codul Muncii al RM, esenţa 
acesteia reflectă schimbarea specificului 
muncii salariatului, adică salariatul este 

însărcinat de a avea calitatea de reprezentant 
al unităţii, cu executarea sarcinilor stabilite 
de esenţa deplasării, (spre exemplu, scopul 
deplasării poate consta în încheierea unor 
contracte de colaborare cu unul sau mai 
mulţi agenţi economici din străinătate, întru 
dezvoltarea unui sector din cadrul unităţii, 
cum ar fi cel al producţiei unor bunuri sau 
servicii). În al doilea rând, această situaţie 
este reglementată prin prevederile Capito-
lului II al Titlului VI din Codul Muncii al RM, 
prevederile căruia oferă şi o definiţie al 
termenului de deplasare în interes de 
serviciu, aşa dar conform art.174 alin.(1) din 
Codul Muncii al RM: „prin deplasare în interes 
de serviciu se înţelege delegarea salariatului, 
conform ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărârii) 
angajatorului, pe un anumit termen, pentru 
executarea obligaţiilor de muncă în afara locului 
de muncă permanent”. După cum se observă, 
conţinutul acestei prevederi iarăşi face a fi 
prezentă situaţia de a se perfecta acte din 
categoria actelor cu caracter intern, cum ar fi: 
ordin de trimitere în deplasare şi acord 
suplimentar la contractul individual de 
muncă, în cazul duratei deplasării mai mult 
de 60 de zile calendaristice, care în mod 
obligatoriu se perfectează cu acordul scris al 
salariatului în cauză.  

Un aspect important în desluşirea 
instituţiei deplasării, îl ocupă garanţiile 
stabilite salariatului deplasant, care sunt 
stabilite de legiuitor în prevederile art.175 
din Codul Muncii al RM, potrivit cărora: 
„salariaţilor deplasaţi în interes de serviciu li se 
garantează menţinerea locului de muncă (a 
funcţiei) şi a salariului mediu, precum şi 
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compensarea cheltuielilor legate de deplasarea în 
interes de serviciu”; 

- detaşarea, se reprezintă la fel a fi o 
situaţie, care în opinia noastră face parte din 
categoria efectelor permanente, deoarece 
prezenţa acestei situaţii la fel ca şi cea 
prezentată anterior, este condiţionată de 
emiterea actelor cu caracter intern, ba chiar 
mai mult legislaţia muncii stabileşte că 
reglementarea acestei situaţii, va fi afectată 
de încheierea unui alt contract individual de 
muncă distinct pe durată determinată, care 
va fi încheiat cu salariatul detaşat de către 
întreprinderea în cadrul căreia va fi detaşat 
salariatul în cauză, reglementat fiind de art. 
71 din Codul Muncii al RM. În afară de 
aceasta angajatorul de la locul de muncă de 
bază, este obligat de a emite ordinul privind 
detaşarea salariatului, cu reflectarea în 
conţinutul acestuia a principalelor prevederi 
legale, care vor prezenta construcţia juridică 
şi mecanismul în temeiul căruia se efectuează 
detaşarea salariatului; 

- transferul la o altă muncă, se reprezintă 
a fi una din cele mai frecvente situaţii, în 
temeiul cărora părţile contractului individual 
de muncă au obligaţia de a modifica raportul 
juridic de muncă existent. În stituaţia transfe-
rului salariatului la o altă muncă în cadrul 
unităţii, legislaţia autohtonă al muncii stabi-
leşte îndatorirea angajatorului de a perfecta 
documentaţia necesară, întru valorificarea 
juridică a înţelegerii privind transferul 
salariatului la o altă muncă, care poate fi 
întemeiată, atât pe dorinţa salariatului, care 
de regulă se materializează prin cererea 
depusă pe numele angajatorului. Într-un alt 

caz transferul poate fi dictat de schimbările 
apărute în structura organizatorică, cum ar fi 
spre exemplu, reducerea numărului de 
personal, poziţie vacantă timp îndelungat, 
lipsa specialiştilor calificaţi în cadrul unităţii, 
necesari a fi antrenaţi întru prestarea unei 
muncii specifice, bazată pe posedarea unor 
cunoştinţe dobândite ca urmare a unor studii 
ş.a. Această instituţie al dreptului muncii, 
este consacrată în prevederile art. 74 al 
Codului Muncii al RM, conform căreia: 
„transferul salariatului la o altă muncă 
permanentă în cadrul aceleiaşi unităţi, cu 
modificarea contractului individual de muncă 
conform art.68 din CM al RM, precum şi 
angajarea prin transferare la o muncă permanentă 
la o altă unitate ori transferarea într-o altă 
localitate împreună cu unitatea, se permit numai 
cu acordul scris al părţilor”. Transferul sala-
riatului îşi capătă valoarea juridică după ce se 
perfectează, ordinul de transfer şi acordul 
suplimentar la contractul individul de 
muncă, care va conţine clauzele care vor fi 
deja modificate şi vor cârmui raportul juridic 
încheiat pe viitor de la data înţelegerii cu 
prilejul transferului salariatului, operate în 
temeiul art. 68 din Codul Muncii al RM. 

Aşa dar, documentarea relaţiilor de 
muncă, persistă practic, în toate situţiile 
apărute în cadrul relaţiilor de muncă înche-
iate în unitate, care în pofida reglementărilor 
actuale, sunt prevăzute a fi însoţite de acte 
confirmative, întocmite în mod obligatoriu de 
părţile contractante. 

În concluzie menţionăm că, document-
tarea relaţiilor de muncă de angajator, nu are 
doar calitatea de bază probatorie, care 
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confirmă existenţa raporturilor juridice de 
muncă încheiate de părţi, ci şi atribuie acestei 
categorii de relaţii un curent de cultură 

juridică cultivată, bazată fiind a fi pe prin-
cipiile solidarităţii respectului şi loialităţii.  
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Standardele internaţionale privind instituţia cetăţeniei vin să dezvolte şi să îmbogăţească conţinutul 
dreptului la cetăţenie. Pornind de la faptul că acordarea cetăţeniei este un atribut al statului, pe această linie se 
creează raporturi între state care pot da naştere la conflicte de competenţe, de aceea apare necesitatea ca 
sistemele de drept să fie armonizate şi la nivel internaţional spre a evita conflictele de legi. 

 
 

eşi cetăţenia reprezintă o instituţie 
care ţine de legislaţia internă a 
fiecărui stat, aceasta este considerată 

şi o problemă de drept internaţional, pornind 
de la consecinţele pe care le are deţinerea 
unei cetăţenii de către o persoană în condiţii 
de mobilitate transnaţională, liberă circulaţie 
a persoanelor şi de facilitare a contactelor 
dintre oameni. În aceste condiţii, actele de 
cetăţenie se transpun în arena internaţională 
şi în mod inevitabil intră în concurs unul cu 
altul.  

Iată de ce, alături de legislaţia internă, 
sunt necesare reglementările la nivel 
internaţional şi, în particular, european, dat 
fiind faptul că dreptul la cetăţenie nu mai 
poate rămâne în mod discreţionar doar în 
competenţa statelor. Cert este faptul că 
reglementarea instituţiei cetăţeniei rămâne în 
limitele legislaţiei naţionale, însă aceasta 

trebuie să se înscrie într-un anumit cadru 
reglementar la nivel interstatal, doar numai 
în asemenea condiţii legislaţia naţională 
devine un standard care nu poate fi ignorat 
de comunitatea internaţională. 

La nivel internaţional problemele cu 
referire la dreptul la cetăţenie sunt regle-
mentate în următoarele documente: Decla-
raţia Universală a Drepturilor Omului (1948), 
Convenţia privind statutul apatrizilor 
(1954), Convenţia privind unele probleme 
referitoare la conflictul de legi în materie de 
cetăţenie (Haga, 1930), Convenţia asupra 
cetăţeniei (Montevidio, 1933), Convenţia 
asupra cetăţeniei femeii (Montevideo, 1934), 
Convenţia asupra cetăţeniei femeii măritate 
(New York, 1958), Convenţia asupra redu-
cerii cazurilor de pluralitate de cetăţenii şi 
asupra obligaţiilor militare în caz de 
pluralitate de cetăţenii (Strasbourg, 1963) şi 

D 
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Convenţia europeană asupra cetăţeniei 
(Strasbourg, 1997). Documentele enunţate 
mai sus reglementează în mod direct proble-
ma instituţiei cetăţeniei, însă organismele 
internaţionale au adoptat şi alte convenţii, 
care au vizat această problemă, influenţând 
într-un atare mod abordarea dreptului la 
cetăţenie, după cum urmează: Convenţia 
asupra drepturilor politice ale femeii (1952), 
Convenţia asupra tuturor formelor de discri-
minare faţă de femei (1979), Convenţia 
privind consimţământul la căsătorie, vârsta 
minimă pentru căsătorie (1968) şi desigur, 
cele două Pacte internaţionale (privind 
drepturile civile şi politice şi drepturile 
economice, sociale şi politice). 

Declaraţia universală a drepturilor omului 
adoptată de Adunarea Generală ONU la 10 
decembrie 1948, a proclamat prin art.15 
dreptul fiecărui individ la o cetăţenie, pre-
cum şi imposibilitatea nimănui de a fi lipsit 
în mod arbitrar de cetăţenie, şi nici de dreptul 
de a-şi schimba cetăţenia1. Pactul internaţional 
adoptat de ONU în 1966 cu privire la drepturile 
civile şi politice şi Pactul internaţional cu privire 
la drepturile economice, sociale şi culturale au 
stabilit un şir întreg de drepturi de care 
trebuie să se bucure cetăţenii statelor semna-
tare, însă actul normativ internaţional de cea 
mai mare importanţă, care stabileşte principii 
şi reguli în problema cetăţeniei persoanelor, 
este totuşi Convenţia europeană asupra cetăţeniei.  

1 Declarația universală a drepturilor omului 
(1948) http://legislatie.resurse-pentru-
democratie.org/legea/declaratia-universala-a-
drepturilor-omului.php 

Convenţia europeană asupra cetăţeniei 
din 6 noiembrie 1997, intrată în vigoare în 
Republica Moldova la 1 martie 2000 (în 
continuare Convenţie) guvernează întreaga 
materie a instituţiei cetăţeniei în plan interna-
ţional şi naţional. 

Prezenta Convenţie formulează princi-
piile şi regulile ce ţin de toate aspectele 
dreptului la cetăţenie, aceasta fiind concepută 
pentru facilitarea procesului de dobândire 
sau redobândire a cetăţeniei, pentru a aduce 
explicaţii temeinice privind pierderea cetă-
ţeniei şi imposibilitatea acesteia de a fi retrasă 
arbitrar, pentru a asigura transparenţa şi 
echitatea procedurilor care reglementează 
cererile de cetăţenie, pentru a reglementa 
situaţia persoanelor care pot deveni apatride 
ca urmare a succesiunii de stat. Totodată 
Convenţia stabileşte principiile generale în 
cazul multiplelor cetăţenii, referindu-se la 
îndeplinirea obligaţiilor militare în asemenea 
situaţii, având ca scop promovarea cooperării 
internaţionale între autorităţile naţionale 
responsabile de problemele cetăţeniei.  

Convenţia reprezintă o sinteză a proble-
maticii cetăţeniei în plan naţional şi 
internaţional, reflectă schimbările demogra-
fice şi democratice, în special cele de migraţie 
şi succesiune de stat care au avut loc în ţările 
Europei Centrale şi de Est după 1989, 
constituind totodată primul text internaţional 
care abordează altfel problema dreptului 
cetăţeniei. Astfel, Convenţia conţine 32 de 
articole, iar prevederile ei sunt grupate pe 
capitole: Probleme generale (obiectul Con-
venţiei); definiţii, principii generale privind 
cetăţenia, reguli privind cetăţenia, proceduri, 
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pluralitatea de cetăţenii, succesiunea statelor 
şi cetăţenia, cooperarea între Statele Parte, 
aplicarea Convenţiei şi clauzele finale. Nou-
tăţile aduse de Convenţie în reglementarea 
cetăţeniei ţin de luarea în consideraţie atât a 
intereselor statelor cât şi a indivizilor. Cât 
priveşte materia de competenţă, Convenţia 
recunoaşte că fiecare stat este în drept să 
determine prin legislaţia sa proprie cine sunt 
cetăţenii lui, însă această legislaţie trebuie să 
fie acceptată de celelalte state parte la 
convenţie şi să fie conformă cu convenţiile 
internaţionale aplicabile, cu dreptul 
internaţional cutumiar şi cu principiile de 
drept general în materie de cetăţenie. 

Anterior, problemele care vizează 
cetăţenia au fost cuprinse în Convenţia 
adoptată de Conferinţa pentru codificarea 
dreptului internaţional de la Haga (1930), 
prin aceasta s-a confirmat dreptul suveran al 
statelor privind stabilirea normelor care 
reglementează cetăţenia, dar şi obligaţia 
statelor de a respecta reciproc acest drept, 
dacă acesta nu contravine principiilor 
dreptului internaţional. Convenţia de la 
Haga a stipulat principiile care trebuie să stea 
la baza reglementării cetăţeniei, după cum 
urmează: 

 egalitatea cetăţenilor din diferite state;  
 negarea cetăţeniei duble;  
 dreptul persoanei la expatriere şi la 
naturalizarea în noul stat;  
 unitatea cetăţeniei şi familiei2. 
Prin stabilirea principiului de negare a 

cetăţeniei duble, Conferinţa de la Haga 

                                                           
2 Convenția de la Haga, (1930)  

încercat să reglementeze şi să elimine 
complicaţiile care apar în cazul persoanelor 
cu cetăţenie dublă sau multiplă. Însă, în 
rezultat, conferinţa a recunoscut dubla 
cetăţenie, iar în articolul 3 al Convenţiei de la 
Haga privind reglementarea unor probleme 
ce ţin de conflictul de legi cu privire la 
cetăţenie prevede că „persoana care posedă 
cetăţenie dublă sau multiplă poate fi tratată 
ca fiind cetăţean al fiecărui stat, a cărui 
cetăţenie o posedă”. Acest articol, deşi afirmă 
existenţa cazurilor de dublă cetăţenie, trebuie 
privit în conjuncţie cu limitările generale 
prevăzute de articolul 1 şi cu calificările 
stipulate în articolele 4 şi 5 ale Convenţiei de 
la Haga3. Este de menţionat, că şi ulterior au 
fost întreprinse încercări de eliminare a 
cetăţeniei duble, însă acestea nu s-au soldat 
cu succes. În cele din urmă a fost adoptată 
Convenţia europeană asupra cetăţeniei în 
anul 1997 la Strasbourg, care reglementează 
problema dublei sau multiplei cetăţenii. 

Această evoluţie a percepţiilor şi 
reglementărilor cetăţeniei nici nu ar putea 
avea o altă direcţie deoarece este determinată 
de factori, ce se constituie în paradigma ce 
guvernează valorile omului modern. Este 
greu de presupus că statele vor anula sau 
limita propriilor cetăţeni şi cetăţenilor altor 
state dreptul la libera circulaţie, dreptul de 
acces la informaţii, dreptul la căsătorie cu 
cetăţenii altor state sau drepturile ce creează 

                                                           
3 Mazilu Daniel. Rolul cetățeniei – condiție 

generală a protecției diplomatice În: “Revista 
Universul juridic”, 2015, nr. 10, p. 64-77 
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acces la oportunităţile economice şi sociale 
oferite de alte state. 

Fiecare stat determină prin dreptul său 
intern care sunt cetăţenii săi, iar celelalte state 
trebuie să respecte această legislaţie, doar 
dacă aceasta este conformă cu Convenţiile 
internaţionale aplicate, precum şi cu dreptul 
internaţional cutumiar şi cu principiile de 
drept general recunoscute în materie de 
cetăţenie.  

Astfel, Convenţia dispune ca regulile 
privind instituţia cetăţeniei adoptate de un 
Stat Parte să nu admită nici un fel de 
discriminare bazată pe sex, etnie, religie, rasă, 
culoare. Normele ce se conţin în textul 
convenţiei şi formează izvorul instituţiei 
cetăţeniei care în fiecare stat se bucură de 
reglementare constituţională, devenind astfel 
o instituţie fundamentală a sistemului de 
drept. 

Convenţia stabileşte în art. 4 principiile 
generale privind cetăţenia pe care fiecare stat 
este obligat să le respecte, după cum 
urmează: 

a) fiecare persoană are dreptul la o 
cetăţenie; 

b) apatridia trebuie evitată; 
c) nimeni nu poate fi, în mod arbitrar, 

privat de cetăţenia sa; 
d) nici căsătoria, nici desfacerea căsăto-

riei între un cetăţean al unui stat 
parte şi un străin, nici schimbarea 
cetăţeniei unuia dintre soţi în timpul 

căsătoriei, nu pot avea efect de plin 
drept asupra cetăţeniei celuilalt soţ4. 

Aceste principii se regăsesc şi în Legea 
cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024 din 
02.06.2000.  

Convenţia stabileşte principiile de bază 
privind obligaţia militară în cazul pluralităţii 
de cetăţenii, la care dreptul intern trebuie să 
se conformeze. În acest context, dorim să 
menţionăm că doar 20 de state au aderat la 
această convenţie, iar o mare parte a statelor 
cum Marea Britanie, Franţa, Elveţia, Spania 
au ratificat acest document. Acest fapt însă 
nu diminuează importanţa acestui document, 
deoarece, prin textul ei, Convenţia nu împie-
dică pluralitatea de cetăţenii, adică o recu-
noaşte, dar, totodată, ea nu impune această 
pluralitate pentru alte state, în atare mod 
Convenţia este flexibilă şi conţine soluţii 
acceptabile pentru toate statele europene. În 
acest context subliniem, că pluralitatea de 
cetăţenii este declarată doar ca un principiu 
general.  

Convenţia europeană asupra cetăţeniei a 
instituit un regim de vocaţie generală 
urmărind ca scop ca această reglementare să 
se aplice nu numai în statele membre ale 
Consiliului Europei ci şi în cele care nu sunt 
membre, preconizându-se ca această regle-
mentare să devină cu timpul universală. 
Consiliul Europei prin această convenţie a 
urmărit scopul de a informatiza şi a unifica 

                                                           
4 Convenția europeană asupra cetățeniei, 6 

noiembrie 1997 http://lege5.ro/Gratuit/ 
geztinrv/ conventia-europeana-asupra-cetateniei-
strasbourg-6-noiembrie-1997-din-06111997 
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legislaţiile în primul rând a statelor 
europene, iar dovadă o constituie elaborarea 
a 163 de convenţii şi acorduri europene şi 
adoptarea a numeroase recomandări adresate 
statelor. Aşa dar, putem concluziona că 
Convenţia constituie o reglementare unică, cu 
principii şi soluţii identice, posibil a fi 
aplicate de toate statele. 

În opinia cercetătorului român Anghel 
L.M., Convenţia are caracter de reglementare 
unică generală a instituţiei cetăţeniei, îi 
conferă convenţiei un statut de standard 
minim de la care se porneşte în regle-
mentarea dreptului la cetăţenie, iar dispo-
ziţiile convenţiei sunt declarate compatibile 
cu orice dispoziţie din dreptul intern şi 
instrumentele internaţionale, în baza cărora 
sunt sau vor fi acordate drepturi supli-
mentare în materie de cetăţenie5. 

În linii generale considerăm că această 
convenţie are merite incontestabile, consti-
tuind un progres în reglementarea cetăţeniei, 
un fundament de la care statele pot porni să 
edicteze reguli în domeniul cetăţeniei; toto-
dată prin principiile instituite de convenţie se 
perfecţionează dreptul în materie de cetă-
ţenie, se influenţează dezvoltarea şi uniformi-
zarea instituţiilor juridice pe plan european. 

Este de remarcat totuşi, că Convenţia 
prezintă şi un şir de probleme prin conse-
cinţele cărora pot afecta legislaţiile naţionale. 

5 Anghel L.M. Ratificarea convenției 
europene asupra cetățeniei prin Legea nr. 
396/2002 și consecințele acesteia în legătură cu 
Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române. În: 
Dreptul, 2002, nr. 12, p.12 

Este cunoscut faptul că cetăţenia constituie în 
exclusivitate o chestiune de drept intern, doar 
statul este acela care stabileşte criteriile şi 
modalităţile de acordare sau de retragere a 
cetăţeniei, cetăţenia vizând statalitatea însăşi, 
or modul în care este reglementată instituţia 
cetăţeniei vizează însăşi atributul de suvera-
nitate. În acest sens, Convenţia intervine în 
materia cetăţeniei ca un act internaţional în 
locul principiului competenţei statului de 
acordare a cetăţeniei. Astfel, convenţia pune la 
baza cetăţeniei o reglementare, prin care statul 
este lipsit de acest atribut, întrucât orice legi-
ferare va fi supusă aprobării celorlalte state. 

Pe de o parte, în art. 3 al convenţiei se 
recunoaşte competenţa fiecărui stat de a 
determina prin legislaţia sa internă cine sunt 
cetăţenii lui, dar, totodată, textul convenţiei 
prevede că legislaţia internă trebuie să fie 
acceptată de celelalte state. În această ordine 
de idei suntem în prezenţa unui text confuz 
şi inutil, pentru că prin prezentul articol s-ar 
putea înţelege că legislaţia naţională trebuie 
să fie conformă cu dreptul internaţional6. 

După cum s-a menţionat anterior, acest 
document a avut iniţial şi scopul regle-
mentării îndeplinirii obligaţiilor militare în 
cazul pluralităţii de cetăţenii, după cum 
urmează şi în textul enunţat în art. 1 al 
Convenţiei „Această convenţie stabileşte 
principii şi reguli în materie de cetăţenie a 

6 Anghel L.M. Ratificarea convenției 
europene asupra cetățeniei prin Legea nr. 
396/2002 și consecințele acesteia în legătură cu 
Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române. În: 
Dreptul, 2002, nr. 12, p.12 
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persoanelor fizice şi reguli care determină 
obligaţiile militare în caz de pluralitate de 
cetăţenii, la care dreptul intern al Statelor 
Parte trebuie să se conformeze”7. Însă, atunci 
când citim cu atenţie capitolul V consacrat 
pluralităţii de cetăţenii, observăm că aceasta 
în loc să evite cazurile de cetăţenii multiple, 
parcă ar avea ca scop proliferarea cazurilor de 
cetăţenii multiple. Menţionăm că pluricetă-
ţenia este rezultatul lipsei de concordanţă 
dintre legislaţiile diferitor state în materie de 
cetăţenie, aceasta poate genera multe compli-
caţii pentru o persoană care deţine mai multe 
cetăţenii, creează conflicte de cetăţenii, tocmai 
de aceea Conferinţa de la Haga a negat 
cetăţenia dublă. Adică pluricetăţenia trebuie 
privită mai degrabă ca o excepţie şi nu ca o 
regulă. 

În art. 14 (1), Convenţia stabileşte însă 
expres cazurile în care statele sunt obligate să 
permită sau să păstreze dubla cetăţenie: cazul 
copiilor care dobândesc prin naştere automat 
cetăţenii diferite şi cazul dobândirii cetăţeniei 
a doua în mod automat prin căsătorie, în 
acelaşi timp, prin art. 15, convenţia nu 
limitează dreptul fiecărui stat parte de a 
stabili în dreptul său intern dacă: 

a) cetăţenii săi care dobândesc sau deţin 
cetăţenia unui alt stat păstrează ori pierd 
cetăţenia acestui stat parte;  

                                                           
7 Convenția europeană pentru cetățenie, art. 

1 http://lege5.ro/Gratuit/geztinrv/conventia-
europeana-asupra-cetateniei-strasbourg-6-
noiembrie-1997-din-06111997- 

b) dobândirea sau păstrarea cetăţeniei 
sale este condiţionată de renunţarea ori 
pierderea unei alte cetăţenii8.  

Convenţia prin art. 7 stabileşte şi 
cazurile de pierdere a pluralităţii de cetăţenii, 
care sunt următoarele:  

a) dobândirea voluntară a unei alte 
cetăţenii – este situaţia dobândirii de către un 
individ a unei cetăţenii, dar care nu este 
prevăzută în dreptul intern al statului, adică 
este în afara reglementărilor interne, dar şi 
interstatale; 

b) dobândirea cetăţeniei statului parte 
ca urmare a unui comportament fraudulos, 
prin informaţie falsă sau prin ascunderea 
unui fapt pertinent din partea solicitantului – 
intervine principiul dreptului că orice act 
fraudat devine nul;  

c) angajarea voluntară în forţe militare 
străine – vine în contradicţie cu prevederile 
Constituţiei RM, precum şi a Convenţiei, de 
aceea persoana trebuie să fie privată de 
cetăţenie; 

d) comportament care aduce un preju-
diciu grav intereselor esenţiale ale statului 
parte – componenţa acestui comportament 
nu este detaliată, dar se poate vorbi de actele 
de terorism, crime grave etc.; 

e) absenţa oricărei legături efective 
între statul parte şi un cetăţean care 
domiciliază în mod obişnuit în străinătate – 
se are în vedere eschivarea de la îndeplinirea 
obligaţiilor constituţionale, a drepturilor 
exclusiv politice, de a alege sau a fi ales; 

                                                           
8 Ibidem, art. 15 
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f) atunci când s-a stabilit, pe perioada 
minorităţii unui copil, că nu sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute de dreptul intern care 
antrenează dobândirea de plin drept a 
cetăţeniei statului parte; 

g) adoptarea unui copil atunci când 
acesta dobândeşte sau are cetăţenia străină a 
unuia sau a ambilor părinţi adoptivi ai săi9. 
În privinţa ultimei cauze care presupune 
pierderea cetăţeniei de către un copil înfiat în 
străinătate (g), remarcăm faptul că legislaţia 
Republicii Moldova recunoaşte dreptul copi-
lului înfiat în străinătate, care prin acest act a 
obţinut cetăţenia noului stat, de a-şi menţine 
şi cetăţenia Republicii Moldova10. 

În privinţa art. 7 al Convenţiei se expun 
cercetătorii moldoveni A. Arseni şi L. 
Suholitco, dacă legislaţia internă şi interna-
ţională prevede cazurile de retragere a cetă-
ţeniei la iniţiativa statului, ar trebui să se 
prevadă şi posibilitatea persoanei de a renun-
ţa la cetăţenie11. Deşi art. 8 al Convenţiei 
stabileşte că fiecare stat poate permite renun-
ţarea la cetăţenia sa, totuşi se invocă condiţia 
ca persoanele să nu devină apatrizi. În atare 
mod, legislaţia este orientată spre a nu 
admite apatridia. 

                                                           
9 Convenția europeană asupra cetățenie, 

art. 7 http://lege5.ro/Gratuit/geztinrv/conventia- 
europeana-asupra-cetateniei-strasbourg-6-
noiembrie-1997-din-06111997- 

10 Hotărârea Parlamentului Republicii 
Moldova din 14.10.99 nr. 621-XIV, art. 2 

11 Arseni, A., Suholitco, L. Cetățenia: de la 
principiul unicității la pluralitatea de cetățenii. În: 
Revista Națională de Drept, 2001, nr. 6, p. 9 

Este de menţionat, că prevederile din 
convenţie privind pluralitatea de cetăţenii a 
invocat mai multe probleme iar poziţia mai 
multor state este diferită: sunt state care 
recunosc expres dreptul propriilor cetăţeni 
de a dispune de două sau mai multe 
cetăţenii, state care au întreprins măsuri spre 
a evita şi a preveni multipla cetăţenie şi state 
care nu recunosc formal dubla cetăţenie. În 
rândul statelor care recunosc şi reglemen-
tează multipla cetăţenie sunt Irlanda, Elveţia, 
Ungaria, Portugalia, România. SUA, deşi nu 
reglementează expres cetăţenia dublă, nici nu 
interzice acest drept, de exemplu, copiii 
imigranţilor născuţi pe teritoriul SUA, prin 
naşteri devin cetăţeni ai SUA, deşi nu 
recunosc formal cea de-a doua cetăţeniei, 
aceasta nici nu este interzisă. Din cele relatate 
reiese că şi un cetăţean american care va 
dobândi cetăţenia altui stat nu o va pierde pe 
cea americană. Elveţia a recunoscut dubla 
cetăţenie în 1992, deci persoanele care solicită 
cetăţenia elveţiană nu trebuie să refuze 
cetăţenia statului din care provine, situaţia 
fiind cu referire şi pentru cetăţenii elveţieni 
care dobândesc o altă cetăţenie. 

Până în anul 2000, Germania nu admi-
tea dubla cetăţenie, atitudinea reticentă a 
germanilor se explica prin concepţia tradiţio-
nală cu privire la definirea cetăţeniei în 
Germania care are la bază ideea cetăţeniei 
etno-culturale. Abia prin modificările operate 
în lege în 1999, în vigoare din 1 ianuarie 2000, 
practica de acordare a cetăţeniei în baza lui 
jus sanguinis (prin descendenţă) a fost com-
pletată cu principiul de jus soli (naşterea pe 
teritoriul statului). Această adaptare a legila-
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ţiei poate duce în viitor la creşterea numă-
rului cetăţenilor germani care deţin şi o altă 
cetăţenie, deoarece în urma modificării legii 
vor avea de beneficiat în mod special persoa-
nele provenite din familii de migranţi12.  

Este cunoscut faptul că regula funda-
mentală care se aplică cazurilor de dublă 
cetăţenie este consacrată în Convenţia 
adoptată de Conferinţa de la Haga (1930): 
„persoana care are două sau mai multe 
cetăţenii poate fi considerată cetăţeanul său 
de către fiecare stat a cărui cetăţenie o are” 
(art. 3); „persoana cu dublă cetăţenie va fi 
tratată într-un stat terţ ca având o singură 
cetăţenie”, iar „statul terţ va recunoaşte în 
mod exclusiv fie cetăţenia statului în care 
aceasta locuieşte, fie cetăţenia statului de care 
ea apare cea mai apropiată” (art. 4)13. În aşa 
fel, prin acest document se recunoaşte 
cetăţenia efectivă, iar prevederile acestui 
document rămân a fi valabile şi în 
continuare. 

O altă problemă mult discutată în 
literatura de specialitate se referă la 
reglementările Convenţiei privind satisfa-
cerea serviciului militar în cazul cetăţeniei 
multiple. În opinia cercetătorului român L.M. 
Anghel, reglementarea privind satisfacerea 
serviciului militar propusă de Convenţie drept 
una facultativă totuşi afectează elementele 
structurale ale legăturii de cetăţenie, 
neutralizând în atare mod mijloacele pe care 

                                                           
12 Catană, V. Cetățenia multiplă: precedente 

și soluții pentru Republica Moldova www.ipp.md/ 
public/.../Multipla_dubla_cet_Moldova3.doc 

13 Convenția de la Haga (1930) 

le are statul pentru existenţa sa. Această 
prevedere a Convenţiei devine anticonsti-
tuţională pentru România, consideră L.M. 
Anghel14. În acest context, menţionăm faptul 
că ratificarea convenţiilor de către statele 
membre are loc cu unele declaraţii şi rezerve, 
dat fiind faptul deosebirilor de reglementare 
existente în legislaţiile naţionale şi Convenţie. 

Şi Republica Moldova a ratificat 
Convenţia cu unele rezerve şi declaraţii. 
Astfel, referitor la art. 6 (4), lit. g – precum că 
fiecare stat trebuie să faciliteze obţinerea 
cetăţeniei apatrizilor şi refugiaţilor recu-
noscuţi care domiciliază în mod legal şi 
obişnuit pe teritoriul său, Republica Moldova 
a declarat că aceste prevederi pot fi aplicate 
numai după ce va fi aprobat cadrul juridic 
intern privind statutul refugiaţilor. O altă 
declaraţie este cu referire la scutirea de la 
serviciul militar, în acest sens, ţara noastră îşi 
rezervă dreptul de a recunoaşte faptul că 
persoana care are domiciliul stabil în RM şi 
este scutită de obligaţiile militare faţă de un 
Stat Parte nu se consideră că şi-a satisfăcut 
obligaţiile militare faţă de Republica Mol-
dova. Astfel, cu aceste rezerve, ţara noastră a 
ratificat Convenţia. 

Cu toate acestea, Convenţia promo-
vează dezvoltarea progresivă a principiilor 
juridice privind cetăţenia, recunoscând că în 
problema cetăţeniei trebuie avute în vedere 
atât interesele statelor cât şi a indivizilor. 

                                                           
14 Anghel L.M. Ratificarea convenției 

europene asupra cetățeniei și consecințele acesteia 
în legătură cu Legea nr. 21/19901 a cetățeniei 
române. Dreptul, 2002, nr. 12, p.12 
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Cetăţenia europeană a fost introdusă 
prin Tratatul de la Maastricht din 1992 ca să 
consolideze relaţiile dintre UE şi cetăţenii 
statelor membre. Acest tratat a definit 
cetăţenia europeană: orice persoană care este 
cetăţean al unui stat membru este considerată 
cetăţean al UE. Calitatea de cetăţean al UE 
conferă următoarele drepturi: libera circulaţie 
şi rezidenţa pe teritoriul oricărui stat al UE; 
munca în oricare stat membru al UE; acces la 
protecţia diplomatică; garantarea drepturilor 
prevăzute de Convenţia europeană asupra 
drepturilor omuluişi Carta UE a drepturilor 
fundamentale; dreptul de a vota sau de a 
participa la alegerile locale şi Parlamentul 
European; dreptul de a se adresa unei 
instituţii europene, în una din limbile oficiale 
ale UE; dreptul de a apela la Avocatul 
poporului15. 

Cetăţenia europeană are la bază 
principiile comune ale statelor membre 
instituite prin Tratatul de la Amsterdam: 
principiul libertăţii, democraţiei, respectării 
drepturilor omului şi principiul statului de 
drept. Contrar cetăţeniei naţionale, cea 
europeană nu impune respectarea unor 
obligaţii, ci doar acordă drepturi. Prin 
Tratatul de la Amsterdam se precizează că 
cetăţenia europeană completează cetăţenie 
naţională şi nicidecum nu o înlocuieşte. Prin 
urmare, cetăţenia europeană este insepa-
rabilă de cetăţenia naţională, care rămâne 
primară, iar pierderea de către o persoană 

15 Tratatul de la Maastrichthttp://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?uri=URISERV%3Axy0026 

fizică a cetăţeniei naţionale, determină şi 
pierderea cetăţeniei europene. Ideea constă în 
faptul că dacă un stat membru îşi va pierde 
calitatea sa de membru al UE, această situaţia 
va avea ca rezultat şi pierderea cetăţeniei 
europene a cetăţenilor acestui stat16. 

În anul 1957 Adunarea Generală a 
ONU a adoptat Convenţia asupra cetăţeniei 
femeii căsătorite, în conformitate cu care 
încheierea sau desfacerea căsătoriei dintre 
cetăţenii unui Stat Parte şi străini nu 
afectează cetăţenia femeii; în situaţia când 
soţul îşi schimbă cetăţenia, acest fapt de 
asemenea nu va afecta cetăţenia femeii. 
Femeia străină căsătorită cu un bărbat 
cetăţean al unui Stat parte poate obţine 
cetăţenia acestui stat prin naturalizare. 

Unul din principiile enunţate de 
Convenţie este că apatridia trebuie evitată. 
Apatridia este cazul persoanelor care au 
rămas fără statutul de cetăţenie, este un 
fenomen apărut ca urmare a conflictelor 
negative. Apatridia poate fi condiţionată de 
copiii născuţi din părinţi fără cetăţenie; femei 
căsătorite cu străini, care în condiţiile 
legislaţiei ţării sale pierde cetăţenia iar în ţara 
în care s-a strămutat cu soţul ei nu poate 
primi cetăţenie; e şi cazul persoanelor 
adoptate de o persoană din alt stat, creându-
se condiţiile că persoana adoptată pierde 
cetăţenia statului său conform legislaţiei 
acestuia, iar legea statului adoptatorului nu-i 
acordă cetăţenie; retragerea cetăţeniei prin 

16 Țușuianu, I. Drepturi și îndatoriri prin 
dobândirea cetățeniei europene. În: Revista 
Națională de Drept, 2008, nr.3, p. 63 
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condamnare sau prin un alt act al statului17. 
ONU a adoptat două convenţii privind 
apatridia: Convenţia referitoare la statutul 
apatrizilor (1960) şi Convenţia referitoare la 
reducerea cazurilor de apatridie. 

Convenţia referitoare la statutul apa-
trizilor se aplică doar persoanei care nu este 
considerată cetăţean al nici unui stat, con-
form legii naţionale a acestuia. Însă, aceasta 
nu se aplică: persoanelor care în prezent 
primesc protecţie sau asistenţă de la organele 
ori agenţiile Naţiunilor Unite sau persoanelor 
care sunt recunoscute de autorităţile compe-
tente ale ţării unde îşi au reşedinţa ca având 
drepturi şi obligaţii legate de faptul că po-
sedă cetăţenia ţării respective, sau persoa-
nelor în legătură cu care există motive 
serioase să se considere că săvârşit o infrac-
ţiune împotriva păcii, o crimă de război etc.18 

Potrivit Convenţiei referitoare la statutul 
apatrizilor, acestora li se recunoaşte un statut 
similar cu cel al cetăţenilor în ce priveşte 
accesul la justiţie, avantaje sociale, dobân-
direa proprietăţii, dreptul de a se uni în 
asociaţii, libertatea de circulaţie. Totodată 
apatrizii au şi obligaţii faţă de statul de 
reşedinţă şi sunt datori să se conformeze şi să 
respecte legile existente. 

Principiile aplicabile statutului apatri-
zilor sunt prevăzute chiar în art. 8 al 
convenţiei, după cum urmează:  

17 Guceac Ion. Curs elementar de drept 
constituțional, vol.2. Chișinău, 2004. p. 53 

18 Convenția referitoare la statutul 
apatrizilor http://lege5.ro/Gratuit/heztsnjs/ 
conventia-privind-statutul-apatrizilor-din-
28091954- 

1) orice apatrid are faţă de statul în care
se găseşte obligaţia de a respecta legislaţia 
acestuia. La baza acestui principiu se află 
responsabilitatea civică, nimeni nu are numai 
drepturi, ci şi obligaţii, îndatoriri; 

2) statele au obligaţia de a aplica
convenţia fără discriminare de rasă, religie 
sau ţara de origine; 

3) nici o prevedere din convenţie nu va
putea aduce atingere altor drepturi şi avan-
taje sociale acordate apatrizilor, indiferent de 
prevederile sale; 

4) statele au obligaţia de a acorda
apatrizilor regimul pe care îl acordă străi-
nilor; 

5) statele sunt obligate să acorde
apatrizilor un tratament favorabil ca şi cel 
acordat cetăţenilor săi; 

6) statele pot lua măsuri excepţionale
faţă de unii apatrizi, măsuri necesare pentru 
asigurarea securităţii naţionale19. 

Convenţia referitoare la reducerea cazurilor 
de apatridie a fost adoptată în 1961 la 30 
august, dar a intrat în vigoare la 13 decem-
brie 1975, având ca scop reducerea apatridiei 
şi obligarea statelor contractante de a acorda 
cetăţenie apatrizilor născuţi pe teritoriul său. 
Totodată, statele contractante au fost obligate 
să recunoască că: 

 Copilul găsit pe teritoriul unui stat
contractant, în absenţa unei probe 
contrare, va fi considerat ca fiind 

19 Cetățenia europeană: cetățenii, străinii și 
apatrizii în dreptul românesc și european. 
București: All Beck, 2003. p.21 
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născut pe acel teritoriu din părinţi 
posedând cetăţenia acelui stat. 

 Naşterea la bordul unei nave sau al
unui avion va fi prezumată ca având 
loc pe teritoriul statului sub al cărui 
pavilion navighează nava sau pe 
teritoriul statului în care este înre-
gistrat avionul, după caz. 

 Orice stat contractant va acorda
cetăţenia sa unei persoane care nu s-a 
născut pe teritoriul unui stat 
contractant şi care, altfel, ar fi 
considerată apatridă, dacă la data 
naşterii persoanei respective tatăl sau 
mama avea cetăţenia primului stat. 
Daca părinţii nu aveau aceeaşi 
cetăţenie la data naşterii persoanei, 
problema daca cetăţenia acesteia va fi 
a tatălui sau a mamei sale va fi 
soluţionată de legislaţia naţională a 
statului contractant. 

 Un stat contractant nu va priva o
persoana de cetăţenia sa daca aceasta 
privare va conduce la apatridie20. 

În Republica Moldova, apatrizii se 
bucură de aceleaşi drepturi, libertăţi şi 
îndatoriri ca şi cetăţenii, cu unele excepţii 
stabilite de lege. Statutul juridic al apatrizilor 
este stabilit de Constituţie, art. 19 şi de Legea 
cu privire la statutul juridic al cetăţenilor 

20 Convenția referitoare la reducerea cazu-
rilor de apatridie. http://www.monitoruljuridic.ro/ 
act/conventie-din-30-august-1961-privind-
reducerea-cazurilor-de-apatridie-emitent-act-
international-publicat-n-monitorul-oficial-
67103.html 

străini şi al apatrizilor în Republica Moldova, 
precum şi de acordurile internaţionale la care 
ţara noastră este parte. Aşa dar, bucurându-
se de aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii statului 
nostru, apatrizii însă nu beneficiază de 
dreptul de a alege şi a fi aleşi în organele 
eligibile ale statului, nu participă la sufragii 
universale şi nu-şi satisfac serviciul militar în 
forţele armate ale Republicii Moldova. 

În vederea celor expuse în prezentul 
compartiment, constatăm că reglementările 
privind cetăţenia constituie domeniul exclu-
siv al statului ce decurge din dreptul de 
suveranitate al statelor. Reglementările 
internaţionale nu stabilesc standarde ce pot 
obliga statele să adopte anumite legi în 
această materie sau să limiteze comporta-
mentul statelor în materia cetăţeniei. Nici la 
nivelul Uniunii Europene nu au fost 
elaborate norme care să prescrie acţiunea 
statelor membre şi modul în care acestea 
trebuie să reglementeze instituţia cetăţeniei. 
Prin urmare, la moment nu există nişte 
standarde unice care ar fi aplicabile tuturor 
statelor membre deopotrivă. De exemplu, 
dreptul la multipla cetăţenie, nu este 
recunoscut de toate statele membre ale UE.  

Prin urmare, concluzionăm că preo-
cupările internaţionale privind cetăţenia se 
referă mai mult la crearea condiţiilor ca 
persoanele să nu rămână fără calitatea de 
cetăţean şi să beneficieze de protecţia pe care 
i-o oferă calitatea de cetăţean, toate acestea 
fiind materializate în tratatele privind 
drepturile omului. Amintim în acest sens 
norma Convenţiei europene asupra cetăţeniei, 
care stabileşte că fiecare stat stabileşte prin 
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legislaţia sa care sunt resortisanţii săi, 
menţionându-se că aceasta trebuie să fie în 
concordanţă cu convenţiile internaţionale 
aplicabile, dreptul cutumiar şi principiile 
generale ale dreptului recunoscute în materia 
cetăţeniei. 

Astfel, criteriile de reglementare şi 
dobândire a dreptului la cetăţenie în diferite 
state sunt diferite, dai principiile generale 
rămân să fie cele stabilite în convenţiile 
internaţionale privind cetăţenia. Practica 
unor ţări arată că unele state aleg criteriul 
etnic şi lingvistic în reglementarea proce-
durilor privind dobândirea cetăţeniei, 
bazându-se pe identitatea etnică comună şi 
aceiaşi origine istorică, astfel că s-a extins 
principiul Jus sanguinis şi la persoanele care 
nuau ascendenţi, luându-se în consideraţie 
aceiaşi etnie. Este cazul Bulgariei, care a 
stabilit nişte proceduri favorabile pentru 
persoanele de etnie bulgară; la fel este şi 

situaţia în Turcia, persoanele de etnie turcă 
nu sunt obligaţi să aştepte 5 ani ca şi alţi 
migranţi.  

Unele state dispun de proceduri spe-
ciale pentru acordarea cetăţeniei aplicând 
criteriul apartenenţei teritoriale. Spre exem-
plu, legislaţia Irlandei de Nord stipulează că 
orice persoană născută pe teritoriul Irlandei 
de Nord până la 31 decembrie 2004 poate 
deveni cetăţean prin depunerea unei cereri 
de eliberare a paşaportului irlandez. Iar 
legislaţia portugheză a stabilit proceduri 
speciale pentru persoanele care locuiesc în 
fostele sale colonii, cu titlu de exemplu 
menţionăm cazul coloniei Goa, teritoriu 
anexat de India în anul 1961. Astfel, conform 
legislaţiei portugheze, locuitorii din Goa care 
au fost şi cetăţeni ai Portugaliei până la 
anexarea acestui teritoriu de către India, vor 
păstra cetăţenia portugheză, considerând că 
cetăţenia Indiei nu a fost obţinută voluntar. 
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onsumatorul poate fi definit pe larg ca 
cineva care achiziţionează bunuri sau 
servicii pentru scopuri care nu intră în 

domeniul său de activitate comercială. În 
fiecare ţară, fiecare cetăţean este un consu-
mator. În acelaşi timp, în diferite ţări, 
consumatorii sunt protejaţi în masură diferită 
şi pentru scopuri diferite. Acest lucru este 
definit de legislaţia şi politicile unei ţări 
privind protecţia consumatorilor. În econo-
mia modernă, un nivel ridicat de protecţie a 
consumatorilor este în general normă de 
reglementare a pieţei, care, este de obicei, în 
paralel cu reglementarea de concurs axată pe 
reglementarea directă a conduitei de afaceri 
pe piaţă”. 

Cu toate acestea, importanţa legislaţiei 
şi politicii privind protecţia consumatorilor, 
poate fi înţeleasă numai în contextul de o 

explorare logică a acţiunii statului privind 
protecţia consumatorilor. În multe ţări din 
fostă uniune sovietică există un oarecare 
scepticism cu privire la necesitatea unei 
politici active dezvoltat în parte privind 
protecţia consumatorilor, prin argumente că: 

• Consumatorii din UE, de exemplu, 
sunt excesiv răsfăţaţi de guvernele lor; 

• Grupurile de consumatori au în 
general cerinţe mari şi reprezintă „manivela”; 

• Facilitarea activă a investiţiilor de 
către lanţuri moderne de vânzare cu amă-
nuntul va determina o creştere inevitabila a 
standardelor bunurilori de consum şi a 
serviciilor de pe piaţa locală. 

Aceste argumente sunt supraevaluate 
în mod dramatic în fiecare caz şi nu reuşesc 
să abordeze problemele reale. Astfel, dezba-
terea trebuie să fie refocusată. 

C 
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Justificarea teoretică economică pentru 
economia de piaţă presupune că livrarea de 
bunuri şi servicii trebuie să corespundă uşor 
cererii consumatorilor plasând astfel cerinţele 
consumatorilor într-o poziţie pivot pe piaţă. 
Acest lucru, în general este menţionat în 
continuare ca „suveranitatea consumatorilor” 
unde consumatorul este rege, unde clientul 
are întotdeauna dreptate şi toate deciziile de 
preţ şi debitul de furnizori conduce la 
bunăstarea maximă a consumatorilor. În 
acest context, justificarea pentru acţiunile 
Guvernului în domeniul consumatorilor este 
pentru ca statul să intervină în special atunci 
când consumatorii nu sunt suficient de bine 
informaţi, sau reprezintă lipsă de cunoştinţe 
suficiente pentru a face o alegere raţională la 
ceea ce sunt în căutare. Din 1960, este tot mai 
clar că teoria şi practica cu privire la 
bunăstarea consumatorilor pe piaţă poate să 
se abată în mod dramatic datorită absenţei 
unor legi puternice şi a politicilor active de 
protecţie a consumatorilor în ceea ce priveşte 
gama foarte largă de probleme de zi cu zi. 

Acum câţiva ani consumatorii în statul 
nostru erau pe deplin frustraţi. Comerţul şi 
producătorii de mărfuri şi servicii dictau 
condiţiile de realizare şi desfăşurare a comer-
ţului. Actele normative departamentale şi 
instrucţiunile limitau drepturile consuma-
torilor şi nu admiteau posibilitatea prezen-
tării pretenţiilor întemeiate. Consumatorii 
nu-şi puteau realiza drepturile sale funda-
mentale prevăzute de Rezoluţia Asambleei 
Generale a O.N.U. 

Domeniul drepturilor consumatorilor 
în prezent a atins apogeul necesităţii de 

perfecţionare a reglementărilor juridice în 
temeiul importanţei create de factorii obiec-
tivi. Derularea cu rapiditate a schimburilor 
comerciale ce caracterizează societatea mode-
rnă a condus la apariţia contractelor-tip astfel 
încât principiile tradiţionale aplicate în do-
meniul contractual (autonomia de voinţă şi 
egalitatea părţilor contractante) au fost serios 
zdruncinate „în noua eră a societăţii de 
consum”. [ 9, pag. 8] 

Cuvântul consumator provine din 
Franţuzescul consommateur şi înseamnă 
persoana care consumă bunuri rezultate din 
producţie. O altă noţiune legată de noţiunea 
de consumator este consumerismul. [5, pag. 
21] 

 Într-o prima accepţiune prin cuvântul 
consumerism se subînţelegeau doar eforturile 
organizate ale consumatorilor în vederea 
corijării şi suprimării nemulţumirilor pe care 
le-au acumulat, ulterior, într-un context 
pluridimensional, această noţiune a ajuns să 
semnifice ansamblul eforturilor conjugate ale 
consumatorilor, ale întreprinderii şi ale 
guvernului, în vederea ameliorării calitative 
şi cantitative a nivelului de trai. Noţiunea de 
consumerism este anglofonă prin excelenţă 
dar acceptată ca neologism de toate limbile 
lumii, s-a impus cu precădere în perioada 
postbelică, tentaţia consumatorilor de a se 
grupa, înfiinţând anumite organizaţii care să 
le apere interesele. Se are în vedere fondarea 
cooperativelor de consumatori, organizaţii 
care, la începuturi, împrumutau mult din 
modul de acţiune a organizaţiilor sindicale, 
până şi-au creat propriul stil. [ 8, pag.41] 
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În prezent din punct de vedere juridic, 
conform art. 1 al Legii cu privire la protecţia 
consumatorilor, consumator – orice persoană 
fizică ce intenţionează să comande sau să 
procure ori care comandă, procură sau 
foloseşte produse, servicii pentru necesităţi 
nelegate de activitatea de întreprinzător sau 
profesională. 

Aşadar, conform legislaţiei Federaţiei 
Ruse consumator este cetăţeanul care utili-
zează, dobândeşte, comandă sau intenţio-
nează să dobândească sau să comande 
produse (lucrări, servicii) pentru necesităţi 
vitale personale.  

În accepţiunea celei de-a doua definiţii, 
consumator este numai cetăţeanul (cetăţenii 
străini şi apatrizii) ce procură, comandă, 
foloseşte (consumă) sau intenţionează să 
procure sau să comande mărfuri (servicii) 
pentru necesităţile vitale, nelegate de obţine-
rea profitului.  

Un alt subiect al raportului juridic 
reglementat prin Lege este agentul economic- 
întreprinderea, instituţia, organizaţia sau 
cetăţeanul antreprenor, care produce, impor-
tă, transportă, depozitează, comercializează, 
păstrează marfa pentru realizare şi prestează 
servicii consumatorilor. În temeiurile expuse 
considerăm că definiţia din Lege dată agen-
tului economic trebuie completată cu noţiu-
nea efectuează lucrări. 

Legea privind protecţia drepturilor 
consumatorilor reglementează relaţiile, care 
pot apărea din contractele privind vânzarea- 
cumpărarea cu amănuntul; arenda; închi-
rierea de spaţiu locativ, în special, efectuarea 
lucrărilor şi prestarea serviciilor de asigurare 

a exploatării casei de locuit în care se află 
spaţiul locativ, sau asigurarea acordării 
chiriaşului a serviciilor comunale necesare, 
efectuarea reparaţiei curente a averii comune 
a casei de locuit şi a instalaţiilor tehnice; 
antrepriza (inclusiv comanda de deservire 
sau deservirea prin abonament); transpor-
tarea cetăţenilor, bagajelor şi mărfurilor; 
păstrarea; consignaţia; asigurarea; prestarea 
serviciilor financiare pentru satisfacerea 
necesităţilor personale ale consumatorului, 
inclusiv acordarea de credite, deschiderea 
conturilor clienţilor, efectuarea decontărilor 
la cererea lor, primirea şi păstrarea hârtiilor 
de valoare şi a altor valori, acordarea 
serviciilor consultative, precum şi din alte 
contracte referitoare la satisfacerea 
necesităţilor personale ale cetăţenilor, 
nelegate de obţinerea profitului.  

Aşadar în persoana agentului economic 
poate fi producătorul, vizatorul, executorul. 
Producătorul este organizaţia, cetăţeanul – 
antreprenor care produce mărfuri pentru 
realizare consumatorilor. 

În relaţiile apărute din contractele 
privind vânzarea-cumpărarea cu amănuntul, 
inclusiv contractul de comision apare 
vizatorul care este întreprinderea. În relaţiile 
apărute din contractele privind vânzarea 
cumpărarea cu amănuntul inclusiv contractul 
de comision apare vânzătorul care poate fi 
întreprinderea, organizaţia, instituţia sau 
cetăţeanul antreprenor care realizează marfa 
către consumator.  

Executantul este întreprinderea, organi-
zaţia, instituţia sau cetăţeanul-antreprenor 
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care prestează servicii sau execută lucrări. 
Acesta poate fi:  

• Antreprenorul – la deservirea prin
abonament şi la comanda de deservire; 

• locatorul – la închirierea de spaţiu
locativ, efectuarea lucrărilor şi prestarea 
serviciilor de asigurare a exploatării casei de 
locuit în care se află spaţiul locativ, acordarea 
chiriaşului a serviciilor comunale necesare; 

• transportatorul (cărăuşul) – la trans-
portarea cetăţenilor, bagajelor, inclusiv a 
mărfurilor;  

• în relaţiile ce reies din contractul de
transport; 

• depozitarul – în relaţiile ce apar din
contractul de depozit; 

• asiguratorul – în relaţiile ce apar din
contractul de asigurare; 

• prestatorul de servicii financiare –
pentru satisfacerea necesităţilor personale ale 
cetăţenilor nelegate de obţinerea profitului.  

În temeiul celor expuse putem delimita 
următoarele categorii de consumatori. Astfel 
după criteriul domeniului de activitate 
deosebim consumatori: 

a) care procură produse în rezultatul
contractului de vînzare-cumpărare şi de 
comision; 

b) care beneficiază de prestarea servi-
ciilor; 

c) care beneficiază de executarea lucră-
rilor; 

d) care intentionează să procure sau să
comande mărfuri( servicii, lucrări). 

Un alt criteriu, mai complex de deli-
mitare a consumatorilor este după statutul de 
persoane. Astfel o categorie o constituie: 

a) consumatorul – persoana fizică,
cetăţean (cetăţean străin, apatrid). 
Consumatorul individual este, în acelaşi 
timp, şi un consumator „colectiv”, prin dubla 
lui ipostază de membru al unei familii şi 
membru al societăţii. Fiind membru al unei 
familii sau a unei gospodării, putem afirma 
că avem de-a face cu un consumator 
colectiv cu nevoi şi trebuinţe specifice, cu un 
comportament bine definit.  

Un alt tip de consumator colectiv îl 
constituie organizaţiile, instituţiile care 
achiziţionează bunuri şi servicii pentru 
propriile lor nevoi. Din această categorie fac 
parte şcolile, spitalele, bisericile, societăţi 
particulare şi publice, care pentru funcţionare 
consumă produse, echipamente, servicii etc. 
Ele pot fi considerate ca un segment de 
consumatori intermediari între producătorii 
primari şi consumatorii individuali finali, în 
ultimă instanţă, ceea ce produc şi oferă 
organizaţiilor de consum ajunge tot la 
consumatorii individuali, aceştia 
determinând de fapt natura şi structura 
consumului.  

Obiect al raportului juridic ce apare la 
realizarea drepturilor consumatorilor poate 
fi: 

• produsul care constituie un bun
material destinat consumului sau utilizării 
finale individuale sau colective;  

• serviciul – activitate, alta decât cea
din care rezultă produse, efectuată în scopul 
satisfacerii unor necesităţi ale consuma-
torilor;  

• lucrarea – lucru realizat printr-o
muncă fizică sau intelectuală. 
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Produsul, serviciul, lucrarea trebuie să 
corespundă unor standarde care se confirmă 
prin certificatul de conformitate care consti-
tuie un document eliberat conform regulilor 
unui sistem de certificare indicând cu un 
grad suficient de încredere că un produs, 
proces sau serviciu precis identificat este 
conform unui standard sau unui alt docu-
ment normativ specificat, şi prin documen-
taţia tehnică normativă care este un act 
normativ în care sunt stabilite condiţiile 
calitative ale produselor, lucrărilor, servi-
ciilor (standarde, condiţii tehnice, norme 
sanitare şi de construcţii, farmaceutice şi 
altele). 

Consumatorul este persoana fizică ce 
cumpără de pe piaţă şi consumă mărfuri 
şi/sau servicii de tot felul, produse şi oferite 
spre vânzare de diverşi agenţi economici. În 
condiţiile unei pieţe concurenţiale autentice, 
consumatorului trebuie să i se subordoneze 
întregul profesionalism al producătorului de 
bunuri, al comercianţilor şi prestatorilor de 
servicii. 

Protecţia consumatorilor este una 
dintre politicile sociale, promovate de orice 
stat modern. Datorită importanţei pe care o 
reprezintă pentru economia contemporana, 
ea este o politică de sine stătătoare, având 
obiective, priorităţi şi instrumente proprii. Ca 
urmare a rapidităţii cu care se succed 
evenimentele actuale, acest domeniu se 
extinde tot mai mult la noi şi noi subramuri 
ale economiei. Ca latură importantă a politicii 
sociale pe care trebuie s-o promoveze o 
societate democratică şi ca o componentă de 
bază a programelor de protecţie socială, 

protecţia consumatorilor reprezintă un 
ansamblu de reglementări privind iniţiativa 
publică şi privată menită a asigura şi a 
ameliora continuu respectarea drepturilor 
consumatorilor. 

 Preocuparea pentru protejarea consu-
matorilor datează încă din antichitate, 
dezvoltarea schimbului de mărfuri în pieţele 
din oraşele-cetăţi nefiind un fenomen 
întâmplător şi necontrolat. În scrierile vechi 
se spune, de exemplu, că în pieţele din 
Atena, pe vremea lui Pericle, se semnala 
prezenţa unor inspectori, denumiţi agora-
noni, care aveau misiunea de a evalua şi 
controla calitatea şi uniformitatea pâinilor, 
greutatea şi prospeţimea peştelui, prospe-
ţimea legumelor şi fructelor oferite spre 
vânzare. 

Intervenţia statului în controlul calităţii 
produselor şi al schimbului acestora s-a 
amplificat concomitent cu dezvoltarea socie-
tăţii, cu apariţia de noi produse şi cu 
extinderea pieţelor. Pe măsura dezvoltării 
pieţelor naţionale şi internaţionale, a schim-
bului de mărfuri şi servicii, modalităţile de 
protejare a consumatorilor au evoluat treptat 
de la formele simple, la dezvoltarea unor 
adevărate sisteme legislative şi de control în 
acest domeniu. 

Primele reglementări privind protecţia 
consumatoruluiemise de către diferitele state 
au vizat produsele agroalimentare, datorită 
faptului că ele deţineau cea mai mare 
pondere în cadrul schimburilor comerciale, 
pe de o parte şi faptului că erau destinate 
satisfacerii unor nevoi primare, pe de altă 
parte. Astfel, în Italia, în 1865, a fost adoptată 
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Legea de supraveghere sanitară în domeniul 
alimentar; în Franţa, în anul 1905, a fost 
adoptată Legea privind fraudele şi falsi-
ficările în domeniul produselor şi serviciilor. 
Legea franceză prevedea sancţiuni pentru cei 
care înşeală sau încearcă să înşele 
consumatorii, fie asupra naturii, tipului, 
originii şi/sau conţinutului în substanţe utile; 
fie asupra cantităţii mărfurilor livrate. 
Totodată, legea prevedea pedepse pentru cei 
ce falsifică mărfuri destinate alimentaţiei 
umane sau animalelor, medicamente, băuturi 
şi produse agricole, precum şi pentru cei care 
expun sau vând mărfuri falsificate sau toxice. 

Astăzi nu există stat în lume care să nu-
şi protejeze consumatorii, şi aceasta, în 
majoritatea cazurilor se realizează prin drept 
constituţional. 

La nivelul european funcţionează patru 
mari organisme neguvernamentale cu rol în 
protecţia consumatorilor: 

• BEUC - Biroul European al Uniunii 
Consumatorilor - Bureau Européen des Unions 
des Consommateurs  

• COFACE - Comitetul Organizaţiilor 
Familiale a Consumatorilor Europeni - 
Confédération des Organisations familiales de la 
Communauté Européenne (COFACE. 

• EUROCOOP - Comunitatea Euro-
peană a Cooperativelor de consum - Communauté 
Européenne des Coopératives (Euro Coop) - 
European Community of Consumer Cooperatives 
CES – Confederaţia Europeană a Sindicatelor; 

• EIIC – Institutul European Internaţi-
onal al Consumatorului. 

Primele patru organisme sunt reunite în 
CCC – Consiliul Consultativ al Consumatorilor, 
înfiinţat în anul 1989. 

• Din februarie 1997, în Uniunea Euro-
peană funcţionează „Direcţia Generală a Politicii 
Consumatorilor şi Protecţiei Sănătăţii Acestora”, 
cunoscută – sub formă prescurtată – cu denumirea 
de „Direcţia XXIV”. 

 Obiectivele politicii de protecţie a consu-
matorilor din Uniunea Europeană vizează, în 
principal, următoarele domenii: 

• armonizarea legislaţiilor naţionale pri-
vind produsele alimentare, cosmetice, detergenţi, 
bunuri de folosinţă îndelungată, automobile, textile, 
jucării, medicamente, îngrăşăminte şi pesticide; 

• măsuri privind creditul, publicitatea 
minciunoasă, practicile 

• comerciale abuzive; 
• obţinerea de către consumatori a 

dreptului de consiliere şi asistenţă juridică în 
litigiile având drept obiect bunuri de consum; 

• stabilirea unor reguli privind infor-
maţiile inscripţionate pe produse şi ambalajele 
acestora; 

• stimularea testelor comparative de 
produse de consum şi publicarea rezultatelor în 
publicaţii independente de interesele agenţilor 
economici; 

• educarea consumatorilor, tineri sau 
adulţi, pentru ca aceştia să acţioneze raţional în 
contextul pieţei libere, stimulându-se pentru 
aceasta schimburile între organizaţiile consu-
matorilor, includerea unor teme privind protecţia 
consumatorilor în programele şcolare şi orga-
nizarea de cursuri pentru formarea educatorilor, 
precum şi acţiunile prin mass-media. Regle-
mentările comunitare interzic falsa publicitate (în 
ceea ce priveşte natura produsului, disponibi-
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litatea, compoziţia, preţul, cantitatea, rezultatele 
utilizării sale sau ale testelor efectuate, identitatea 
sau calificarea agentului de publicitate), care 
induce în eroare consumatorul afectându-i astfel 
opţiunea pentru un anumit produs. Agentul de 
publicitate are acum obligaţia să facă proba că 
informaţia pe care a oferit-o este corectă. 
Consumatorul care a fost victima publicităţii false 
are dreptul să primească despăgubiri. Legislaţia 
comunitară obligă ţările membre să prevadă 
mijloace adecvate şi eficiente pentru controlul 
publicităţii false. 

Reglementări există şi în domenii 
specifice, cum sunt publicitatea privind 
medicamentele sau publicitatea televizată. 

Pentru produsele farmaceutice a fost 
stabilită o procedură foarte strictă de 
armonizare prealabilă lansării lor pe piaţă. 
Produsul trebuie să fie însoţit de o notă 
informativă care să prezinte condiţiile de 
utilizare precum şi contraindicaţiile sau 
eventualele efecte secundare. 

Promovarea intereselor consumatorilor 
este o parte integrantă a politicii Uniunii 
Europene, care are în centrul ei bunăstarea 
cetăţenilor, iar această politică îşi aduce 
contribuţia la bunul mers al mecanismelor 
economice ale pieţei unice europene. 
Mărfurile care nu oferă consumatorilor o 
satisfacţie rezonabilă în schimbul sumei 
plătite, constituie, în realitate, o investiţie 
greşită, ineficientă şi invers, mărfurile care 
dau satisfacţie consumatorilor le inspiră 
încredere, devin căutate, contribuind la 
creşterea economică şi deci la bunăstarea 
consumatorului. 

Responsabilităţile asigurării protecţiei 
consumatorilor revin, în principal, autori-
tăţilor publice (guvernelor), dar în această 
zonă complexă de probleme sunt atrase şi 
implicate cu acţiuni concrete şi alte 
organizaţii, cum ar fi sindicatele, dar mai ales 
organizaţiile neguvernamentale, asociaţiile 
consumatorilor etc. 

Societatea civilă, prin crearea unui 
cadru organizaţional propriu, bazat pe forme 
asociative: asociaţii, federaţii şi confederaţii 
ale consumatorilor, cu scop de protejare a 
intereselor acestora. 

Această bipolaritate a activităţii trebuie 
să confere sistemului de protecţie a consu-
matorilor stabilitate în funcţionare şi forţă în 
acţiunile care se întreprind în acest scop. 

Baza legislativă naţională include 
Legea privind protecţia consumatorilor, nr. 
105-XV din 13.03.2003, Legea privind 
produsele alimentare, nr. 78 din 18.03.2004, 
precum şi un şir de hotărâri ale Guvernului. 

 Conform legislaţiei naţionale, protecţia 
de către stat a drepturilor consumatorilor se 
realizează prin: 

• elaborarea şi promovarea la nivel de 
stat a politicii în domeniul protecţiei 
drepturilor consumatorilor; 

•  elaborarea şi aprobarea legilor şi 
altor acte normative în domeniu; 

• organizarea şi exercitarea contro-
lului şi supravegherii de stat asupra 
respectării legislaţiei în domeniu; 

• respectarea cerinţelor prescrise sau 
declarate referitoare la produse, servicii. 

În aceste aspecte consumatorul are dreptul 
la: asigurarea protecţiei drepturilor sale 
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argumentate de către stat; protecţie împo-
triva riscului de a achiziţiona un produs, 
un serviciu care ar putea să-i afecteze viaţa, 
sănătatea, ereditatea sau securitatea ori să-i 
prejudicieze drepturile şi interesele legitime; 
remedierea sau înlocuirea gratuită, resti-
tuirea contravalorii produsului, serviciului 
ori reducerea corespunzătoare a preţului, 
repararea prejudiciului, inclusiv moral, 
cauzat de produsul, serviciul necorespun-
zător; informaţii complete, corecte şi precise 
privind produsele, serviciile achiziţionate; 
instruire în domeniul drepturilor sale etc. 

Elaborarea şi promovarea politicii 
statului în domeniul protecţiei drepturilor 
consumatorilor şi coordonarea activităţii orga-
nelor administraţiei publice abilitate cu funcţii 
de protecţie a consumatorilor se efectuează 
de către Ministerul Economiei. Acest 
minister, inclusiv prin intermediul Agenţiei 
pentru Protceţia Consumatorilor: a) efectuează 
controlul şi supravegherea de stat asupra 
corespunderii produselor şi serviciilor cerin-
ţelor prescrise sau declarate, precum şi asupra 
veridicităţii informaţiilor prezentate, exami-
nează reclamaţiile consumatorilor în acest 
domeniu; b) elaborează reglementări privind 
coordonarea acţiunilor autorităţilor adminis-
traţiei publice centrale şi locale, precum şi 
ale structurilor neguvernamentale în dome-
niul protecţiei consumatorilor; c) aplică 
sancţiuni, stabileşte măsuri de remediere sau 
înlocuire gratuită ori de restituire a contra-
valorii produsului, serviciului necorespunzător 
în baza reclamaţiilor consumatorului; d) 
sesizează autoritatea de licenţiere, deter-
minată prin lege, referitor la depistarea 

cazurilor de comercializare a produselor 
falsificate (contrafăcute) şi/sau periculoase 
sau altor încălcări în scopul retragerii în mod 
obligatoriu a licenţei; e) organizează 
funcţionarea oficiului pentru relaţiile cu 
consumatorii. 

Principalele drepturi ale consuma-
torilor în Republica Moldova sunt: dreptul de 
a-şi satisface nevoile de bază; dreptul la 
siguranţă; dreptul de a fi informaţi; dreptul 
de a alege; dreptul de a fi ascultaţi; dreptul 
de a fi despăgubiţi; dreptul la educaţie în 
domeniul protecţiei consumatorilor; dreptul 
la un mediu înconjurător sănătos. 

În legislaţia naţională sunt stipulate 
prevederi specifice privind protecţia vieţii, 
sănătăţii, eredităţii şi securităţii consuma-
torului, care obligă Guvernul, prin organele 
administraţiei publice centrale, stabilirea de 
norme şi reglementări specifice în cazul 
producerii, importului, conservării, amba-
lării, etichetării, manipulării, transportării, 
depozitării, pregătirii pentru vânzare şi 
vânzării, furnizării şi utilizării produselor, 
precum şi prestarea serviciilor. Astfel, 
produsele plasate pe piaţă trebuie să fie 
însoţite de certificate de conformitate sau de 
declaraţii de conformitate, de alte documente 
conform legislaţiei. 

În scopul protecţiei consumatorilor, 
autorităţile administraţiei publice locale, în 
raza unităţii teritorial-administrative respecti-
ve, în conformitate cu legislaţia, au obligaţia: 
să informeze consumatorii şi să le acorde 
consultaţii, să examineze, în limita 
competenţei lor, reclamaţiile acestora; să 
readreseze reclamaţiile către organul abilitat 
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cu funcţii de protecţie a consumatorilor în 
domeniul respectiv în cazul în care obiectul 
reclamaţiei depăşeşte limita competenţei lor; 
să informeze neîntârziat autorităţile 
competente despre cazurile de constatare a 
produselor, serviciilor falsificate (contra-
făcute) sau periculoase, precum şi despre 
alte cazuri de necorespundere cerinţelor 
prescrise sau declarate; să retragă, în mod 
obligatoriu, autorizaţia sau licenţa, eliberată 
de către autorităţile administraţiei publice 
locale agentului economic, în cazul depistării 
de produse, servicii falsificate (contrafăcute) 
sau periculoase; să contribuie prin mijloace 
posibile la înfiinţarea şi funcţionarea 
asociaţiilor obşteşti de consumatori. 

Cetăţenii Republicii Moldova sunt în 
drept de a se organiza benevol în asociaţii 
obşteşti de consumatori, care îşi desfăşoară 
activitatea în conformitate cu legislaţia. 
Printre asociaţiile obşteşti ce desfăşoară o vastă 
activitate în acest domeniu sunt Centrul 
pentru protecţia consumatorilor din Repu-
blica Moldova, Legea pentru apărarea 
drepturilor consumatorilor, Mişcarea ob-
ştească „Pro Consumator” etc. 

Asociaţiile obşteşti de consumatori au 
dreptul: a) să înainteze în instanţele 
judecătoreşti acţiuni pentru protecţia dreptu-
rilor consumatorilor; b) să adreseze, atât 
organelor de control, cât şi organelor 
procuraturii, propuneri privind tragerea la 
răspundere a persoanelor vinovate de 
producerea şi comercializarea produselor, 
prestarea serviciilor care nu corespund 
cerinţelor prescrise sau declarate, precum şi 
de nerespectarea drepturilor consumatorilor, 

prevăzute de legislaţie; c) să informeze, în 
baza reclamaţiilor primite de la consumatori, 
organele abilitate cu funcţii de protecţie a 
consumatorilor despre produsele, serviciile 
necorespunzătoare; d) să solicite instanţei de 
contencios administrativ competente anu-
larea totală sau parţială a actelor, emise de 
autorităţile publice, care lezează drepturile şi 
interesele legitime ale consumatorilor şi care 
contravin legislaţiei; e) să organizeze, în 
modul stabilit de lege, efectuarea expertizei 
produselor, serviciilor în ceea ce priveşte 
conformitatea lor cerinţelor prescrise sau 
declarate şi să înainteze autorităţilor 
administraţiei publice şi agenţilor economici 
propuneri respective pentru îmbunătăţirea 
calităţii produselor, serviciilor;f)să înainteze 
agenţilor economici şi organelor abilitate cu 
funcţii de protecţie a consumatorilor 
propuneri privind îmbunătăţirea calităţii 
produselor, serviciilor şi interzicerea 
comercializării produselor necorespunză-
toare; g) să sesizeze organele abilitate cu 
funcţii de protecţie a consumatorilor referitor 
la produsele, serviciile necorespunzătoare în 
vederea aplicării sancţiunilor prevăzute de 
legislaţie;h) să primească de la organele 
abilitate cu funcţii de protecţie a consu-
matorilor informaţii şi răspunsuri referitor la 
propunerile şi sesizările înaintate; i) să 
organizeze chestionarea consumatorilor în 
scopul elucidării opiniei publice despre cali-
tatea produselor comercializate şi preţurile 
lor etc.  

Constituţia Republicii Moldova garan-
tează dreptul la un mediu înconjurător 
neprimejdios din punct de vedere ecologic 
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pentru viaţă şi sănătate, precum şi la produse 
alimentare şi obiecte de uz casnic inofensive, 
de asemenea răspândirea informaţiilor veri-
dice privitoare la starea mediului natural, la 
condiţiile de viaţă şi de muncă, la calitatea 
produselor alimentare şi a obiectelor de uz 
casnic (art.37 din Constituţia RM adoptată la 
29 iulie 1994). 

Adoptarea în an.1993 a Legii Republicii 
Moldova nr. 1453-XII din 25 mai 1993 Cu 
privire la protecţia consumatorilor a fost un 
pas important în acest domeniu şi a pus 
bazele cadrului juridic şi reglementează 
raporturile juridice dintre consumatori şi 
agenţii economici producători sau comercia-
lizatori de produse şi servicii. La 13 martie 
2003 a fost adoptată o nouă Lege privind 
protecţia consumatorilor, nr. 105 Monitorul 
Oficial 126-131/507, 27 iunie 2003 care 
continuă reglementarea relaţiilor în acest 
domeniu sub aspect mai modern. 

Această lege cu privire la protecţia 
consumatorilor stabileşte următoarele drep-
turi de bază ale consumatorilor: protecţia de 
către stat a intereselor consumatorilor; la 
repararea prejudiciilor cauzate de achiziţio-
narea de mărfuri şi servicii necalitative; a o 
informaţie completă, autentică şi exactă 
privind caracteristica de bază a produselor şi 
serviciilor; protecţia de la riscul achiziţionării 
produselor şi serviciilor cu un impact nociv 
asupra vieţii sănătăţii şi securităţii consuma-
torului; la asociere în organizaţii ale 
consumatorilor; la sesizarea în judecată şi alte 
organe statale abilitate. 

Practic drepturile fundamentale stabi-
lite prin legea privind protecţia consuma-

torilor se intercalează cu principiile direc-
toare de protecţie a consumatorilor reco-
mandate de Organizaţia Naţiunilor Unite.  

 Dreptul consumatorilor la protecţia
de către stat a intereselor lor este asigurată 
prin obligaţia statului de a stabili o poziţie 
dominantă a consumatorilor pe piaţă. 
Această poziţie este garantată de către stat 
prin crearea cadrului juridic pentru protecţia 
drepturilor consumatorilor şi prin diferite 
programe. De asemenea dreptul consuma-
torilor la protecţia de către stat a intereselor 
sale este garantat prin crearea instituţiilor 
publice specializate cu scopul de a supra-
veghea, prin mijloace specifice asupra 
modului de respectare a drepturilor 
consumatorilor.  

O altă funcţie primordială a statului în 
protecţia intereselor consumatorilor este şi 
facilitarea producerii şi distribuirii de pro-
duse corespunzătoare necesitaţilor şi cere-
rilor consumatorilor. 

 Dreptul consumatorilor la repa-
rarea prejudiciilor cauzate de achiziţionarea 
de mărfuri şi servicii necalitative. Un rol 
deosebit de important îl are art. 13 al Legii cu 
privire la protecţia consumatorilor, care 
reglementează drepturile consumatorilor în 
cazul procurării unor mărfuri necalitative. 
Legea stabileşte că în cazul apariţiei unor 
defecte ale mărfurilor procurate de consu-
mator în limitele termenelor de garanţie sau 
valabilitate, consumatorul poate apela la: 
înlăturarea gratuită a defectelor sau recu-
perarea cheltuielilor efectuate de consumator 
la înlăturarea defectelor; reducerea cores-
punzătoare a preţului; înlocuirea în mod 
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gratuit a produsului; rezilierea contractului şi 
compensarea prejudiciilor create; repararea 
prejudiciului moral. 

Modurile de preschimbare a mărfurilor 
sunt prevăzute de Regulile de înlocuire a 
produselor nealimentare şi a termenelor de 
garanţie Nr. 1465 din 08.12.2003 cu Legea cu 
privire la protecţia consumatorilor. Conform 
acestor reguli nu pot fi înlocuite articolele din 
metale preţioase, ţesăturile, albiturile ş.a. 
Până în ultimul timp nu puteau fi înlocuite şi 
mărfurile de consignaţie procurate în reţeaua 
de comerţ. Un compartiment aparte al Legii 
cu privire la protecţia consumatorilor îl 
constituie dreptul consumatorului la infor-
maţie. Legea acordă consumatorului dreptul 
la o informaţie completă privind asorti-
mentul, preţul, calitatea şi inofensivitatea 
mărfurilor.  

De asemenea consumatorul are dreptul 
la informaţia privind proprietăţile utile, 
condiţiile procurării şi garanţiei, despre 
producător şi vânzător ş.a. Informaţia despre 
mărfurile propuse trebuie să se conţină în 
marcarea mărfii, etichete, ambalaj sau 
documentele de însoţire. Dacă marfa nu 
conţine informaţia în volumul necesar, atunci 
vânzătorul este obligat să iniţieze consu-
matorul cu toată informaţia necesară. Legea 
stabileşte că informaţia despre mărfuri 
trebuie să fie în limba română, indiferent de 
ţara de provenienţă a produselor. Marfa 
trebuie să conţină marca de fabrică şi marca 
de produs. Marca de fabrică include 
denumirea produsului şi informaţia despre 
producător. Produsele, calitatea cărora cu 
timpul se poate reduce (produsele 

alimentare, medicamentele, mărfurile de 
cosmetică ş.a.) trebuie să conţină data 
fabricării, termenul comercializării sau al 
valabilităţii. Producătorul trebuie să 
completeze produsele chimice şi mărfurile 
tehnice complicate cu o instrucţie, reguli de 
utilizare şi păstrare, de securitate. Produsele 
alimentare trebuie să conţină o informaţie 
privind compoziţia (conţinutul de substanţe 
naturale, ingrediente artificiale) volumul de 
calorii ş.a. 

În temeiul celor expuse ar fi oportun 
crearea a cel puţin unei organizaţii consu-
meriste naţionale în Consumer Internaţional 
pentru a putea include Republica Moldova şi 
din acest punct de vedere în circuitul global 
şi în special, pentru a putea beneficia de 
avantajele programului pentru ţările în 
tranziţie care vizează finanţarea integrală sau 
parţiala a anumitor proiecte. 

Protejarea consumatorilor şi a produ-
cătorilor autohtoni de produse de import 
necalitative prin promovarea unei politici 
corespunzătoare de protecţie a pieţei interne 
prin utilizarea în special a măsurilor prevă-
zute de Acordul cu privire la barierele 
tehnice în comerţ ale Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului. Lărgirea spectrului de produse 
supuse certificării şi certificare pe o scară mai 
largă a sistemelor calităţii la producător. 
Optăm pentru acceptarea subiecţilor econo-
mici în calitate de consumatori, excluderea 
taxei de stat a acţiunilor în instanţele de 
judecată legate de protecţia consumatorilor. E 
necesar introducerea unor norme noi de 
evaluare şi penalizare a încălcărilor, conco-
mitent racordând legislaţia naţională de 
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domeniu la anumite standarde internaţionale 
ale consumului. 

În contextul procesului de armonizare a 
legislaţiei şi politicilor de Protecţie a 
Consumatorilor în Republica Moldova, este 
important să se reitereze că armonizarea 
legislaţiei este un proces complex şi pe 
termen mediu, care presupune alinierea 
politicilor, armonizarea/ transpunerea 
corectă a legislaţiei relevante, actualizarea 
acestei legislaţii.  

Direcţia strategică privind armonizarea 
pentru viitor în Republica Moldova trebuie 
să aibă în vedere direcţia politicilor consu-
matorului UE şi procesul reformelor în curs 
de desfăşurare. În mod egal, şi, probabil, mai 
imediat, procesul în Republica Moldova 
trebuie să recunoască nivelul actual scăzut de 
armonizare efectivă la standardele UE, 
problemele acestei situaţii care reprezintă 
pentru economia de piaţă şi cetăţenii 

Republicii Moldova şi faptul că angaja-
mentele viitoare din prevederile Acordului 
de Asociere sunt susceptibile de a fi extrem 
de dificile şi în mod semnificativ solicitante 
pe fundalul progreselor limitate în ultimul 
deceniu în Moldova. 

În sprijinul acestor probleme propu-
nem modificarea legislaţiei prin revizuirea 
Legii privind protecţia consumatorilor, din 
2003, (ca o lege cadru, într-un sens general), 
împreună cu adoptarea de legi pe domenii de 
protecţie a consumatorilor care regleme-
ntează contractele încheiate cu consumatorii, 
siguranţa produselor, marketing, informarea 
şi împuternicirile consumatorilor. Consi-
derăm că o nouă Strategie Naţională de 
protecţie a consumatorilor să dea un impuls 
specific politic şi administrativ pentru reali-
zarea în termen mediu a unui standard înal 
de protecţie a consumatorilor în Republica 
Moldova. 
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ricare ar fi entitatea avută în vedere: 
individ, colectiv, stat, organizaţie 
internaţională, condiţia „sine qua 

non” a devenirii sale ca subiect de drept, în 
general, şi ca subiect al raportului juridic, în 
special, este capacitatea juridică [1, p. 144], [4, 
p. 285].Cu alte cuvinte, capacitatea juridică
constituie o condiţie a calităţii de subiect de 
drept: în lipsa ei nu ar fi posibilă participarea 
oamenilor sau organizaţiilor acestora la 
relaţiile sociale reglementate de drept [10, p. 
271]. Această opinie este susţinută şi de alţi 
doctrinari în domeniu, inclusiv N. Popa, M. 
Eremia şi M. Dragnea [9, p. 207] etc. 

Autorii Gheorghe C. Mihai şi Radu I. 
Motica subliniază că termenul de „persoană” 
are sensul etimologic din greacă veche de 
„mască”. În această accepţiune fiecare 
exemplar uman fiind o personalitate unică, 
irepetabilă fundamental originală, poartă în 
contexte variabile un număr nesfârşit de 
„măşti”, îşi manifestă unicitatea ca „per-
soană-în-drept”, „persoană-morală”, „per-
soană politică” etc. În fond, toate caracte-
rizările – homo faber, homo ludens, homo 
technicus, homo significans, homo juris, homo 
aestimans, homo oeconomicus etc. – nu sunt 

altceva decât tocmai măştile personalităţii. 
Sintagma „drepturile omului şi ale cetăţea-
nului” desemnează drepturile personalităţii, 
care indiferent ce „mască” arată, inclusiv 
aceea de cetăţean, sunt naturale în universa-
litatea lor. Din temeiul natural al dreptului 
decurge originar, că personalitatea nu poate 
fi deplină în afara acestor drepturi, că 
drepturile nu privesc persoana, variabilă şi 
precară, ci personalitatea umană pe care o 
maschează”. [8, p. 49] 

Anume în această accepţiune trebuie 
înţeles sensul de capacitate juridică, organic 
şi indisolubil legat de calitatea de a fi 
persoană şi subiect de drept, participant la 
raporturile juridice. Ori, astfel cum nota C. 
Stătescu, în argumentarea sa referitoare la 
nepotrivirea termenului de „persoană fizică” 
cu cea de „subiect de drept”, că ştiinţa 
dreptului nu studiază omul în integritatea 
lui. Ea nu studiază omul din punct de vedere 
fizic şi nici în întregime, omul privit sub 
aspect fiziologic. Ştiinţa dreptului priveşte 
oamenii ca participanţi la relaţiile sociale, şi 
anume, ca persoane participante la acele 
raporturi sociale, care formează obiect de 
reglementare pentru norma juridică.  

O 
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Vorbind despre capacitatea juridică a 
oricărui participant la raporturile juridice şi 
interacţiunile pe care le formează aceasta cu 
asigurarea identificării drepturilor subiecţi-
lor, precum realizării drepturilor lor, nu 
putem să nu evidenţiem aici, că în cele mai 
dese cazuri, aceste interacţiuni se referă la 
principiile generale de drept, inclusiv prin-
cipiul egalităţii şi nediscriminării. Asupra 
acestor principii ne vom referi doar în linii 
generale, având în vedere că subiectul nostru 
de cercetare se referă în exclusivitate 
instituţiei juridice de capacitate juridică. În 
acest sens, conceptul nediscriminării, atât în 
raport cu dreptul intern al statului, cât şi în 
scop de asigurare a conformităţii legislaţiei 
interne cu legislaţia internaţională şi euro-
peană, ţinând cont de contextul Republicii 
Moldova, trebuie înţeles ca interzicerea 
oricăror forme implicite şi explicite, de discri-
minare, precum şi garantarea egalităţii de 
tratament. Prin discriminare, înţelegându-se 
orice deosebire, excludere, restricţie ori 
preferinţă în drepturi şi libertăţi a persoanei 
sau a unui grup de persoane, precum şi 
susţinerea comportamentului discriminatoriu 
bazat pe criteriile reale, stipulate de lege sau 
pe criterii presupuse. 

Principiul recunoaşterii egalităţii în faţa 
legii este un principiul fundamental de drept 
care are origini îndelungate şi a fost 
recunoscut atât de legislaţia internă cât şi 
internaţională. Cele mai importante regle-
mentări internaţionale aferente acestui 
principiu au fost instituite în art. 6 din 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului 
şi art. 16 din Pactul Internaţional cu privire la 

Drepturile Civile şi Politice. În procesul de 
aplicare practică a acestui articol s-a recu-
noscut importanţa acestui principiu în 
aplicarea şi respectarea altor principii 
generale, în special principiul nediscriminării 
şi cel al recunoaşterii personalităţii juridice.  

În diverse perioade de timp, diferitor 
categorii de persoane nu le-a fost recunoscută 
personalitatea juridică, sau, cu alte cuvinte, 
nu au fost recunoscute ca persoane în faţa 
legii. Cu titlu de exemplu, amintim aici, 
statutul juridic al sclavilor şi/sau pere-
grinilor, statutul juridic al femeilor, care şi în 
perioada curentă cunosc unele viabile limitări 
de drepturi, instituţia de moarte civilă, care 
presupunea decăderea din anumite drepturi 
a condamnaţilor etc. Deşi, numărul actelor 
juridice care au drept scop protejarea 
personalităţii umane, garantarea principiilor 
generale de drepturile omului etc. şi în 
perioada actuală, asemeni categoriilor 
enunţate mai sus, în unele societăţi, mai sunt 
încă întâlnite cazuri de nerecunoaştere a 
personalităţii juridice unor categorii sociale. 
Cele mai întâlnite situaţii de limitare sau 
negare a capacităţii juridice a persoanelor se 
referă la femei, copii sub vârsta majoratului, 
dar mai cu seamă la persoanele cu deficienţe 
mintale. Conform reglementărilor legale în 
vigoare, temeiurile de declarare a incapa-
cităţii persoanei sunt boala sau deficienţa 
mintală, dacă acestea sunt cauza imposi-
bilităţii de conştientizare şi dirijare a 
acţiunilor proprii. Incapacitatea de exerciţiu a 
persoanei reprezintă imposibilitatea persoa-
nei de a dobândi prin fapta proprie şi de a 
exercita drepturi, de a-şi asuma personal 
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obligaţii civile şi de a le executa. Ca şi în 
cazul capacităţii limitate de exerciţiu, 
incapacitatea persoanei este percepută, în 
concepţia legislaţiei în vigoare, ca o formă de 
protecţie a persoanei în procesul de exercitare 
a drepturilor proprii împotriva unor abuzuri 
care pot surveni din partea membrilor 
comunităţii.  

Deşi protecţia oferită de lege se referă 
la prevenirea abuzurilor din partea mem-
brilor comunităţii, abuzuri, care în cele mai 
dese cazuri iau forma de manipulare sau 
inducere în eroare a persoanei care suferă de 
boală sau deficienţă mintală, legislaţia în 
vigoare nu prevede un mecanism eficient de 
respectare a voinţei şi intereselor personale 
ale persoanei din motivul substituţiei voinţei 
persoanei cu cele ale reprezentantului ei 
legal, în acest context putem considera 
certitudinea că suntem în prezenţa unei 
omisiuni a personalităţii juridice a persoanei.  

Analizând reglementările legale men-
ţionate mai sus, rezultă că pot fi lipsiţi de 
capacitate de exerciţiu doar persoanele care 
au o boală mintală sau cele cu deficienţă 
mintală sau dezabilitate intelectuală. O boală 
mentală este o boala psihiatrică care afectează 
gândurile, comportarea şi abilitatea socială a 
oamenilor, o disfuncţie care afectează 
sentimentele şi comportamentul persoanei. 
Spre deosebire de boala mintală, deza-
bilitatea intelectuală este o stare manifestată 
prin dificultăţi de învăţare şi înţelegere, 
datorate unei dezvoltări incomplete a 
inteligenţei. Spre deosebire de boala mintală, 
care are un caracter temporar, putând fi 
tratată, dezabilitatea intelectuală reprezintă o 

dezvoltare intelectuală înceată, care durează 
întreaga viaţă, iar tratamentul medical nu are 
nici un efect. 

Având în vedere diferenţele dintre 
aceste temeiuri, rezultă că dacă persoana care 
are o boală intelectuală poate avea o şansă de 
anulare a incapacităţii sale, persoanele cu 
dezabilităţi intelectuale nu au această şansă, 
astfel odată declarate incapabile, ele rămân 
cu acest statut întreaga viaţă, devenind din 
subiecte de drept, obiecte a raporturilor 
juridice, toate drepturile şi obligaţiile lor, care 
rezultă din simpla calitate de a fi om, fiind 
exercitate de către reprezentanţii lor legali, 
adică de tutori.  

În aceste împrejurări, nu putem să 
neglijăm îngrijorarea cu privire la protecţia 
oferită de lege persoanelor cu dezabilităţi 
intelectuale, cărora pe de o parte, legislaţia în 
vigoare le recunoaşte deţinerea tuturor 
drepturilor şi obligaţiilor, iar pe de altă parte 
îi lipseşte posibilitatea de a-şi exercita aceste 
drepturi şi obligaţii, lăsând alte persoane să 
decidă, să acţioneze şi să aprecieze drepturile 
şi obligaţiile lor. 

Aceste aspecte legate de capacitatea de 
exerciţiu a persoanelor cu dezabilităţi 
intelectuale au fost omise în nenumărate 
rânduri, mai ales datorită atitudinii 
indiferente a societăţii faţă de aceste 
persoane, însă concomitent cu ratificarea 
Convenţiei ONU cu privire la drepturile 
persoanelor cu dezabilităţi prin Legea nr.166 
din 10 iulie 2010, prevederile acestui act au 
devenit obligatorii pentru ţara noastră, care 
în aceeaşi măsură cu celelalte Părţi Semnatare 
ale Convenţiei, recunosc că persoanele cu 
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dezabilităţi beneficiază de aceeaşi capacitate 
juridică ca şi alte persoane în toate aspectele 
vieţii. În baza prevederilor Convenţiei ONU 
cu privire la drepturile persoanelor cu 
dezabilităţi, în special art.12 are loc o 
schimbare a paradigmei instituţiei capacităţii 
juridice, în baza căruia calitatea de subiecte 
de drept este recunoscută tuturor persoa-
nelor şi nu se limitează doar la posibilitatea 
de a avea drepturi şi obligaţii şi se extinde şi 
asupra posibilităţilor de exercitare a acestor 
drepturi. 

Prin definirea capacităţii juridice ca 
fiind posibilitatea şi puterea persoanei de a 
acţiona în conformitatea sistemului legal, 
Comisarul pentru Drepturile Omului al 
Consiliului Europei, identifică două elemente 
constitutive ale termenului de capacitate 
juridică. Prima se referă la „statutul legal” al 
persoanei, în sensul că aceasta este privită ca 
persoană în faţa legii, sau cu alte cuvinte 
„capacitatea juridică pasivă”; şi al doilea se 
referă la „agenţia juridică” sau ceea ce se 
referă, uneori, la „capacitatea juridică activă” 
[7, p. 24].Cu alte cuvinte, „capacitatea juridică 
activă” se referă la posibilitatea de a acţiona 
în conformitatea cadrului juridic. Această 
abordare a elementelor capacităţii juridice 
scoate în evidenţă ceea ce în conformitatea 
cadrului legal intern este numit „capacitatea 
juridică de folosinţă” şi „capacitatea juridică 
de exerciţiu”. Recunoaşterea personalităţii 
juridice a individului sau a oricărui subiect 
de drept, implică atât recunoaşterea 
capacităţii de folosinţă, cât şi a capacităţii 
juridice de exerciţiu. 

Astfel, în conformitatea cadrului juridic 
intern, dacă o persoană este lipsită de 
capacitate juridică de exerciţiu aceasta este, 
cu alte cuvinte, fără posibilitatea de a 
dobândi şi exercita drepturi şi obligaţii. 
Actele juridice în numele persoanei fizice 
declarate incapabile se încheie de către 
tutore, ultimul reprezintă reprezentatul legal 
al persoanei declarate incapabilă, iar pentru a 
exercita drepturile şi obligaţiile în numele 
persoanei incapabile nu este obligat să 
solicite acordul sau să demonstreze în mod 
efectiv interesul persoanei declarate inca-
pabile, în aceste împrejurări având loc o 
substituţie în drepturile şi obligaţiile 
persoanei, iar rolul ei în acest proces nu este 
nici sub o formă apreciat, dar dimpotrivă 
acesta este transformat din subiect al 
raporturilor juridice în obiect.  

Această situaţie nu este nici sub o 
formă apropiată altor cazuri de reprezentare, 
spre exemplu în cazul contractului de 
mandat, administrare fiduciară, comodat etc. 
sau a cazurilor de reprezentare în baza 
procurii, în cadrul cărora reprezentantul 
activează în baza împuternicirilor date de la 
persoana reprezentată. Spre deosebire de 
instituţia limitării în capacitate de exerciţiu, 
nu există reglementări în vigoare care să 
stabilească limitele substituţiei drepturilor şi 
obligaţiilor persoanei lipsite de capacitate de 
exerciţiu cu cele ale tutorelui, în aceste 
condiţii, putem admite, metaforic vorbind, că 
suntem nu doar în prezenţa unei substituţii 
de drepturi şi obligaţii, dar în prezenţa unei 
substituţii depline de personalitate. 
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Bernadette McSherry [7, p. 24], indică 
că tradiţional, în lume sunt identificate două 
abordări de stabilire dacă o persoană poate fi 
declarată incapabilă: 

1. abordare asupra statutului per-
soanei, care în scopul de a determina dacă 
persoana este lipsită de capacitate juridică, se 
focusează asupra diferitor caracteristici ale 
persoanei, spre exemplu dacă aceasta are un 
anumit tip de dezabilitate şi/sau dacă aceasta 
are o anumită deficienţă intelectuală sau 
mentală. În cazul identificării unora din 
criteriile enunţate, aceasta duce, în mod 
automat, la lipsirea persoanei de capacitate 
juridică, în ambii termeni, atât capacitatea 
juridică pasivă, cât şi capacitatea juridică 
activă. 

2. abordarea cognitivă se focusează pe
asistarea abilităţilor persoanei de luare a 
deciziei. Abordarea cognitivă a incapacităţii 
persoanei cuprinde noţiunea de capacitate 
mintală sau competenţă mentală, ultimul 
termen fiind mai des utilizat în statele 
Americii de Nord. 

Abordarea cognitivă este favorizată în 
sistemele moderne de tutelă şi legile 
administrative. Aceasta, la rândul ei, este 
determinată de două elemente de evaluare: 

1. evaluarea bazată pe rezultat –
această abordare pune accentul pe decizia 
prioritară a individului sau pe modelul de 
decizie luat anterior de persoană, ulterior se 
determină care ar fi rezultatele deciziei ce 
urmează a fi luată pentru persoana în cauză 
şi se determină dacă acestea sunt în 
contradicţie cu decizia prioritară sau modelul 
de decizie utilizat anterior de persoană, 

precum şi dacă acestea nu contravin 
normelor sociale stabilite în comunitatea în 
cauză.  

2. evaluarea bazată pe funcţionalitate
– această abordare se referă la suportarea
abilităţilor de luare deciziilor, bazându-se pe 
o problemă specifică sau pe un domeniu
specific, recunoscând că capacitatea mintală 
este variabilă, din acest motiv persoana 
trebuie asistată într-un moment specific, cu o 
decizie specifică.  

Deşi aceste modele tind să ocupe tot 
mai mult teren în legislaţiile moderne, şi într-
un caz şi în altul necesităţile de perfecţionare 
mai sunt evidente. Spre deosebire de prima 
abordare, care este criticată, în special, în 
materia consimţământului la tratament 
medical, considerându-se că această abordare 
ar crea pârghii largi de aplicare a 
tratamentului persoanei împotriva consimţă-
mântului său, considerându-se că trata-
mentele medicale sunt întotdeauna în 
corespundere cu cele mai bune interese ale 
persoanei, evaluarea bazată pe funcţiona-
litate, este pe larg utilizată în diverse sisteme 
legislative moderne, cum ar fi spre exemplu, 
Actul de Capacitate Mintală din 2005, aplicat 
în Anglia şi Ţara Galilor; Ghidul pentru 
Evaluarea Capacităţii din 2005, aplicat în 
provincia Ontario, Canada etc. 

Este iminent pentru capacitatea juridică 
dreptul persoanei de a deveni parte a 
contractelor care produc efecte juridice în 
conformitate cu deciziile şi intenţiile 
persoanei titulare, indiferent că acestea se 
referă la persoana sau la proprietatea sa, să se 
abţină de la exercitarea şi să exercite 
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drepturile care sunt în conformitatea vieţii 
sale private, să fie tras la răspundere în 
modul prevăzut de lege, să fie responsabil 
pentru acţiunile sale contractuale, inclusiv 
pentru prejudiciul cauzat, să răspundă 
patrimonial şi penal – adică să răspundă în 
calitatea sa de titular de drepturi şi obligaţii. 
Autorul Nicolae Popa, pe bună dreptate, 
specifică că capacitatea juridică, nu trebuie 
confundată cu volumul drepturilor subi-
ective de care se bucură un subiect de drept 
la un moment dat al acţiunii sale sociale [9, p. 
301], de aceea faptul că o persoană se bucură 
de deplinătatea capacităţii juridice, nu în-
seamnă că aceasta, fără a întruni criteriile 
stabilite de lege, poate încheia orice act 
juridic, inclusiv să candideze pentru o funcţie 
publică sau să încheie un contract special.  

În această direcţie, referindu-ne la 
structura capacităţii juridice, în conformitatea 
legislaţiei civile interne, aceasta este consti-
tuită din capacitate juridică de folosinţă, sau 
astfel cum indică Comisarul Consiliului Eu-
ropei pentru Drepturile Omului – capacitatea 
de statut şi capacitate juridică de exerciţiu – 
capacitatea juridică activă.  

În literatura de specialitate s-a demon-
strat că diviziunea capacităţii în capacitate de 
folosinţă şi capacitatea de exerciţiu este 
caracteristică numai unor ramuri de drept şi 
nu are valoare de generalitate. Aplicarea 
practică a acestui concept juridic a demon-
strat că atât în cazul capacităţii civile, cât şi a 
celei juridice, în general, structura acestora 
este identică, ori deosebirile esenţiale se 
referă la delimitarea dintre capacitatea juri-
dică generală şi capacitatea juridică specială. 

Capacitatea juridică generală este aptitudinea 
generală de a participa ca titular de drepturi 
şi obligaţii juridice, în principiu, la toate 
raporturile juridice, fără ca legea să condi-
ţioneze această participare la îndeplinirea 
unor calităţi. Spre deosebire de cea general, 
capacitatea juridică specială este posibilitatea 
recunoscută de lege de a participa ca subiect 
de drept în raporturile în care trebuie 
îndeplinite anumite condiţii. Dacă în raport 
cu capacitatea juridică de folosinţă, este 
unanim recunoscut că aceasta apare în 
momentul naşterii cu excepţiile stabilite de 
lege, cea de exerciţiu elucidează o serie de 
particularităţi, spre exemplu, sunt pasibile de 
răspundere penală persoanele care au atins 
vârsta de 16 ani sau de 14 ani, în condiţiile 
stabilite în art. 21 alin. 2 C. pen.  

Capacitatea juridică este premisa 
calităţii de subiect de drept, reprezintă 
aptitudinea recunoscută de lege omului, de a 
avea drepturi şi obligaţii juridice. În lipsa 
capacităţii juridice nu ar fi posibilă parti-
ciparea oamenilor sau organizaţiilor acestora 
la relaţiile sociale reglementate de drept. 
Conţinutul capacităţii juridice a persoanei 
este totalitatea drepturilor şi obligaţiilor care 
o formează. De aici rezultă că în delimitarea 
capacităţii juridice în general, şi cea civilă, în 
viziunea autorilor care deosebesc aceste 
tipologii, conţinutul capacităţii civile se referă 
numai la raporturile de drept civil, sau 
relaţiile dintre oameni care sunt reglementate 
de legislaţia civilă.  

Pornind de la cea mai generală noţiune 
a capacităţii juridice, aceasta fiind definită ca 
aptitudinea persoanei de a participa în 
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calitate de titular de drepturi şi obligaţii la 
raporturile juridice, putem delimita, cu bună 
dreptate, această noţiune de cea a capacităţii 
civile. Totuşi nu putem nega apropierea până 
la contopire a acestor noţiuni, dată fiind 
generalitatea şi multitudinea raporturilor 
juridice de drept civil, sau astfel cum se 
specifică în art.3 din C. civ., că legislaţia civilă 
reglementează raporturile privind realizarea 
şi apărarea drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale ale omului, a altor valori nepatri-
moniale sunt reglementate de legislaţia civilă.  

În doctrină este unanim recunoscut 
caracterul comun al dreptului civil. Dreptul 
civil este un drept aplicabil mai multor 
ramuri de drept, spre exemplu, comercial, 
dreptul muncii, dreptul familiei sau dreptul 
protecţiei sociale etc. În cazul în care 
legislaţia unei anumite ramuri de drept nu 
acoperă toate situaţiile posibile din practică, 
acestora din urmă li se aplica legislaţia 
dreptului civil. Cunoaştem că dreptul civil 
este o ramură de drept privat, deci acesta 
devine un drept comun pentru ramurile de 
drept privat, totuşi, generalitatea reglemen-
tărilor de drept civil nu poate fi negată în 
raport cu unele reglementări de drept public. 
Spre exemplu, art. 16 din Codul Contra-
venţional, specifică că este pasibilă de 
răspundere contravenţională persoana fizică 
cu capacitate de exerciţiu care în momentul 
săvârşirii contravenţiei are împlinită vârsta 
de 18 ani, sau art. 109 alin. 3 din C. pen. 
specifică că pentru persoanele lipsite de 
capacitate de exerciţiu, împăcarea se face de 
reprezentanţii lor legali. Cei cu capacitate de 
exerciţiu restrânsă se pot împăca cu 

încuviinţarea persoanelor prevăzute de lege, 
precum şi alte texte de lege fac trimitere la 
aceste instituţii fără a specifica sub vreo 
formă conţinutul capacităţii de exerciţiu în 
sensul ramurii de drept specifice, mai mult, 
nici procedura de lipsire de capacitate de 
exerciţiu a persoanei nu este reglementată de 
legislaţia specială sau de altă ramură de 
drept public. Aceste exemple ne permit să 
constatăm că instituţia capacităţii juridice 
civile, în forma reglementată în prezent, este 
una generală şi nu se limitează doar la 
reglementările de drept civil sau procesual 
civil şi nici nu este aplicabilă doar acestor 
ramuri de drept. 

Mai mult ca atât, în cadrul Principiilor 
de implementare a art. 12 din Convenţia 
ONU cu privire la drepturile persoanelor cu 
dezabilităţi, pct. 2, a specificat că capacitatea 
juridică, în sensul Convenţiei în cauză, 
înseamnă atât capacitatea de a avea drepturi, 
cât şi capacitatea de a acţiona. Acest principiu 
se aplică în sistemele legale a tuturor statelor 
şi în raport cu toate persoanele, inclusiv 
persoanele cu dezabilităţi.[6, pct.2] 

Prin ratificarea Convenţiei Organizaţiei 
Naţiunilor Unite cu privire la drepturile 
persoanelor cu dezabilităţi, ţara noastră şi-a 
asumat angajamentul de a ajusta legislaţia sa 
internă în conformitatea actului ratificat, 
astfel prin aceasta acceptând rigorile statuate 
de art. 12 al Convenţiei, care produce o 
adevărată schimbare de paradigmă a acestui 
concept juridic.  

Referindu-se la aceste aspecte, Philip 
Alson, Florence Botegwa şi alţii indică că 
„Articolul 12 se referă la egalitatea de statut 
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juridic şi se asigură că persoanele cu 
dezabilităţi au drepturi şi oportunităţi egale 
pentru a fi actori în cadrul sistemului juridic. 
Acest lucru se aplică în mai multe sfere ale 
vieţii; de la gestionarea afacerilor financiare, 
participarea la procedurile judiciare, luarea 
deciziilor cu privire la tratament medical, 
unde şi cu cine să trăiască şi exercitarea 
generală a autonomiei în viaţa cotidiană. 
Statelor le revin atât obligaţii pozitive, cât şi 
negative. Obligaţia negativă presupune res-
pectul deciziilor luate de către persoanele cu 
dezabilităţi, obligaţia pozitivă este de a oferi 
acces la luarea deciziei prin suport, acolo 
unde este necesar. Luarea deciziilor prin 
suport este un model care permite persoa-
nelor cu dezabilităţi să-şi exercite capacitatea 
juridică prin acordarea de asistenţă în comu-
nicare, înţelegere şi alte aspecte ale unui 
proces de luare a deciziilor. Se bazează pe o 
relaţie de încredere între indivizi, şi este o 
alternativă completă la vechiul model de 
substituit de luare a deciziilor (de exemplu, 
tutela), care numeşte o altă persoană în 
scopul de a lua decizii în locul persoanei cu 
dezabilităţi” [5, p. 42]. Deşi s-ar părea, la 
prima vedere că aceste reglementări ar trebui 
aplicate doar în raport cu persoanele cu 
dezabilităţi, în realitate, aceste statuări 
produc o schimbare esenţială a întregului 
concept, astfel capacitatea juridică trebuie 
privită ca un tot întreg, fără a o diviza în 
capacitate juridică de folosinţă şi capacitate 
juridică de exerciţiu, mai mult ca atât, astfel 
cum prevăd reglementările noastre interne, 
persoanele cu deficienţe mintale nu mai pot fi 
declarate incapabile de către instanţele 

judecătoreşti, acestea fiind recunoscute cu 
personalitate juridică în toate aspectele vieţii 
şi în mod egal cu ceilalţi. Generic vorbind, 
noua abordare a capacităţii juridice nu mai 
pune accentul pe testarea abilităţilor per-
soanei de a locui în societate, dar accentuează 
necesitatea de a identifica de ce suport 
necesită persoana pentru a-şi exercita liber şi 
în condiţii egale cu ceilalţi capacitatea sa 
juridică. 

Având în vedere toate rigorile statuate, 
la etapa curentă, referitoare, în special, la 
combaterea oricărei forme de discriminare şi 
dispoziţiile de acomodare rezonabilă, noua 
paradigmă a capacităţii juridice ne obligă ca 
orice constatări sau evaluări a incapacităţii 
persoanei să fie, în mod absolut, delimitate 
de statutul persoanei, inclusiv de dezabili-
tatea sau orice alte criterii care ţin de 
dezabilitatea persoanei. În acest sens în 
literatura specializată se indică că numai un 
test funcţional, care să accentueze specificul 
de luare a deciziilor de către persoană, fără 
nici o trimitere la statutul şi/sau diagnoza 
persoanei, trebuie aplicat în procesul de 
evaluare şi constatare a incapacităţii per-
soanei pentru a identifica incapacitatea 
persoanei în raport cu un raport juridic 
specific sau a statutului de persoană care are 
nevoie de protecţie, astfel încât acomodarea 
rezonabilă şi suportul în exercitarea 
capacităţii juridice să fie aplicat anume în 
scopul demonstrării capacităţii juridice a 
persoanei. Obiectivul impus de această nouă 
abordare a capacităţii juridice se referă la 
asigurarea că sistemele de luare substituită a 
deciziilor, adică prin intermediul tutorilor nu 
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mai vizează persoanele cu boli mintale sau 
deficienţe mintale, acestea pot fi invocate 
numai pe baza incapacităţii evaluate printr-
un test funcţional, bazat pe trăsăturile 
persoanei, ne-legate de handicapul acesteia 
sau statutul social pe care îl are; şi numai în 
ultimă instanţă, numai atunci, după ce 
autorităţile competente au epuizat toate căile 
disponibile şi sunt cunoscute o dificultăţi 
imense şi nejustificate în sprijinirea şi 
acomodarea unui individ cu un handicap de 
a demonstra şi exercita capacitatea în raport 
cu un raport specific. În baza acestei abordări 
capacitatea este evaluată în raport cu o 
problemă specifică. Aceasta înseamnă că 
incapacitatea persoanei în raport cu un 
anumit domeniu, spre exemplu încheierea 
unei tranzacţii imobiliare, nu atrage după 
sine şi incapacitatea persoanei în raport cu un 
alt domeniu, spre exemplu încheierea unui 
contract individual de muncă.  

Din motiv că în majoritatea sistemelor 
legislative, capacitatea juridică a fost identi-
ficată cu cea mintală, stabilirea incapacităţii 
persoanei fiind realizată pe criterii medicale, 
statutului de persoană incapabilă, este, în 
cele mai dese cazuri, determinat înainte ca 
cazul să ajungă în instanţele judecătoreşti. În 
consecinţă, persoana devine incapabilă în 
toate drepturile sale, fără a-i fi evaluată sau 
apreciată abilitatea de a decide în raport cu 
anumite drepturi specifice, în acest sens fiind 
violate în mod flagrant şi ireparabil o serie de 
drepturi personale. Chiar dacă un individ nu 
reuşeşte să parcurgă cu succes procesul de 
luare a deciziei, acesta are dreptul de a-i fi 
recunoscută capacitatea juridică deplină în 

virtutea faptului că este persoană, iar 
legislaţiile îi recunosc personalitatea juridică, 
anume în baza acestui criteriu, chiar dacă nu 
mai poate beneficia de suport de luare a 
deciziilor în mod autonom. 

Legislaţiile unor state, amintim aici 
despre exemplul provinciei canadiene - 
Ontario, Anglia şi Ţara Galilor, Irlanda 
delimitează în mod cert capacitatea juridică 
de cea mintală, utilizând în legislaţiile lor 
doar termenul de „capacitate”, deşi con-
ceptual se referă la capacitatea mintală. În 
legislaţia din Canada, termenul de „capa-
citate juridică” nu este utilizat, acesta este 
asimilat termenului de capacitate mintală, 
fiind recunoscut de legislaţia Canadiană ca o 
abilitate cognitivă a omului. Astfel, spre 
exemplu, în conformitate cu Actul Deciziilor 
de Substituţie (Substitute Decisions Act) din 
Ontario, care reglementează că „în legislaţia 
sa, Guvernul din Ontario a statuat convin-
gerea că capacitatea mintală este, în esenţa ei, 
o funcţie cognitivă. Actul Deciziilor de 
Substituţie stabileşte o definiţie din două 
părţi constitutive a capacităţii mintale, prima 
se referă la necesitatea că persoana trebuie să 
aibă capacitatea de a înţelege informaţiile 
relevante pentru luarea deciziilor şi cea de a 
doua se referă la capacitatea de a aprecia 
consecinţele unei luării sau refuzului de a lua 
o anumită decizie” [230, p. 23]. În cadrul 
reglementărilor Actului Deciziilor de Substi-
tuţie, este statuat că sunt atât de multe 
noţiuni operaţionale a termenului de capa-
citate mintală câte jurisdicţii sunt. Astfel, un 
individ poate fi declarat „incapabil mintal”, 
în scopul de a institui tutela într-o singură 
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competenţa, respectiv în raport cu o anumită 
decizie, dar incapacitatea sa mintală să nu se 
refere la o altă competenţă [3, p. 14]. În 
conformitatea legislaţiei din Canada, 
capacitatea juridică nu reflectă capacitatea 
unei persoane de a lua decizii. Aceasta 
reflectă dreptul unei persoane de a lua decizii 
şi ca deciziile sale să fie respectate de terţi. 
Această abordare a capacităţii juridice 
semnalează o perspectivă de model social la 
definirea capacităţii juridice. Astfel, capaci-
tatea juridică nu se concentrează pe atributele 
individuale sau limitele relative, dar mai 
degrabă pe barierele sociale, economice şi 
juridice cu care o persoană se confruntă în 
formularea şi executarea deciziei sale 
individuale [2, p. 18]. 

Luând în considerare tangenţele care se 
stabilesc între capacitatea juridică, pe 
deoparte, şi capacitatea mintală, pe de altă 
parte, precum şi aportul pe care îl formează 
şi un concept şi altul în procesul formulare a 
deciziei persoanei, în legislaţiile statelor sunt 
identificate trei sisteme de luare a deciziilor, 
în dependenţă de autonomia persoanei în 
procesul de luare a deciziei: 

1. Luarea autonomă de decizii – în
baza acestui statut, persoana este recunoscută 
ca o persoană care poate lua o decizie şi 
poate comunica decizia sa într-o manieră 
accesibilă pentru înţelegere terţilor. În 
procesul de comunicare sunt posibile unele 
forme individualizate de asistenţă, spre 
exemplu ajutoare vizuale, consilieri 
informale, utilizarea unui limbaj accesibil 
(simplu) sau a tehnologiilor augmentative de 
comunicare. În conformitatea luării 

autonome de decizii, persoana nu necesită 
intervenţia terţilor pentru a încheia anumite 
contracte, de a exprima acordul în legătură 
cu anumite situaţii care o privesc etc. Toate 
deciziile sale sunt luate în mod independent 
şi autonom, persoana fiind unica în drept de 
a refuza sau consimţi intervenţia terţilor fie 
cu privire la încheierea prin reprezentare a 
unui act juridic, care permite încheierea prin 
reprezentare, fie la considerarea unui sfat sau 
recomandări din partea terţilor, inclusiv 
specialiştii dintr-un domeniu specific, cu 
privire la luarea unei decizii  

2. Luarea suportată de decizii sau
suportul în luarea deciziei – acesta este 
statutul care respectă şi protejează persoana 
în procesul de exercitarea deplină a 
capacităţii sale juridice, ca şi cum aceasta ar 
lua în mod autonom o decizie. Cu toate 
acestea, acest statut are la bază faptul că 
persoana, în procesul de luare a deciziei, 
selectează o altă persoană pentru a o 
reprezenta, în anumite situaţii, în procesul de 
luare a deciziei şi/sau realizare a unei decizii. 
În practică sunt identificate mai multe forme 
de acordare a suportului în exercitarea 
capacităţii juridice. Motivul pentru care este 
necesar să deosebim limita dintre luarea 
autonomă de decizii cu cea de suport în 
luarea deciziei, deşi ambele urmăresc să 
asigure exercitarea deplină a capacităţii 
juridice a persoanei, este că necesitatea 
individului de asistenţă minimă în 
exercitarea capacităţii juridice nu poate 
constitui un motiv de a-l determina să 
apeleze la suportul în luarea deciziei. În acest 
sens se impune atenţie maximă în delimitarea 
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acestor forme, cu alte cuvinte, întrebarea este 
până unde are nevoie de suport persoana 
pentru a determina dacă se referă la primul 
sau la al doilea statut. Se impune, astfel, 
preocuparea că în eforturile de a acorda 
suport persoanei în luarea deciziilor, nu este 
necesar întotdeauna să apelăm la formele 
specializate, recunoscute în mod oficial, în 
acest sens.  

3. Luarea substituită de decizii – în 
cadrul acestui statut are loc o substituţie 
totală a drepturilor şi obligaţiilor persoanei 
către reprezentantul său legal, care în diverse 
state are o denumire specifică, spre exemplu 
în legislaţia autohtonă, acesta este numit 
tutore, aceeaşi denumire este întâlnită şi în 
alte state, spre exemplu România, Malta, 
Suedia (numit – „förvaltare”), Franţa (numit 
– „tuteur”). Totuşi, trebuie să evidenţiem că 
atât în Suedia, cât şi în Franţa luarea 
substitutivă de decizii apare sub două 
niveluri, este vorba de „tutela”, sub forma 
substituţiei totale de personalitate juridică, şi 
de „curator” – în Franţa, Bulgaria şi „mentor” 
– în Suedia, acesta fiind numit şi „the good 
man”, ceea ce înseamnă „omul bun”. 

 În conformitatea standardelor inter-
naţionale referitoare la conceptul capacităţii 
juridice, art. 12 alin. 2 din Convenţia 
internaţională cu privire la drepturile per-
soanelor cu dezabilităţi garantează dreptul 
persoanelor la suport în exercitarea 
capacităţii juridice. În acest scop, în cadrul 
Principiilor de implementare a art. 12 din 
Convenţie elaborate în cadrul forului CRPD 
cu participarea organizaţiei International 
Disability Alliance, în pct. 4 se evidenţiază că 

persoanele cu dezabilităţi care necesită 
suport pentru a exercita capacitatea lor 
juridică au dreptul de a beneficia de acest 
suport. „Suport”, în acest sens, înseamnă 
dezvoltarea unei relaţii sau a unui mod de a 
acţiona în comun; de a asigura posibilitatea 
persoanei de a se exprima şi de a comunica 
dorinţele sale, în baza unui acord bazat pe 
respect şi încredere care reflectă dorinţele 
persoanei. Acest principiu ne permite a 
constata că acordarea suportului în procesul 
de luare a deciziilor constituie o premisă 
inerentă în exercitarea capacităţii juridice în 
conformitatea garantată de standardele 
internaţionale care stabilesc conceptul 
capacităţii juridice. Suportul în luarea 
deciziilor ţine să respecte demnitatea şi 
autonomia persoanei, demonstrând în 
această direcţie că lipsa sau prezenţa 
capacităţii juridice nu trebuie apreciată în 
dependenţă de nivelul de inteligenţă al 
persoanei şi nici nu se bazează pe cele mai 
bune decizii sau alegeri, dimpotrivă aceasta 
se referă la legătura organică cu fiinţa umană, 
cu personalitatea sa juridică, iar abilităţile de 
a decide cât mai eficient pot fi învăţate în 
timp, prin experienţă cotidiană, sfaturi 
primite de la persoanele în care au încredere, 
riscuri asumate şi eşecuri din care se învaţă. 
Această formă de luare a deciziilor prin 
suport, plasează demnitatea şi autonomia 
persoanei mai sus de orice valori. 

Suportul în luarea deciziei recunoaşte 
necesitatea de a acorda suport autonomiei 
persoanei prin consolidarea unor relaţii de 
colaborare, respectând competenţele ambilor 
participanţi, dar recunoscând, în acelaşi timp, 
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interdependenţa dintre persoana care oferă 
suportul în luarea deciziei şi persoana care îl 
primeşte. Acestea constituie principiile cheie 
atât ale autodeterminării persoanei, cât şi al 
autonomiei ei. Teoria autodeterminării se 
referă la instinctele şi tendinţele noastre de a 
ne proteja şi de a crea premisele necesare 

pentru a ne simţi bine. Iar autonomia 
relaţională este termenul utilizat pentru a 
reda faptul că noi nu suntem în întregime 
liberi, că deciziile noastre întotdeauna 
interacţionează cu relaţiile inter-personale şi 
de o dependenţă reciprocă.  
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upă revoluţiile politice şi căderea 
regimurilor comuniste în statele din 
Estul Europei, democraţia a repre-

zentat o provocare în toate sensurile sale, 
începând atât de la definirea sa, cât şi la 
transpunerea sa în practică. Adoptarea 
valorilor democratice şi consolidarea statului 
de drept au devenit condiţii importante 
pentru eliminarea reminiscenţelor regimu-
rilor vechi totalitare, dar şi pentru instaurarea 
unui nou regim de guvernământ cu toate 
elementele sale funcţionabile.  

Pentru Republica Moldova, ţară ce a 
aparţinut spaţiului sovietic, valorile demo-
cratice au debutat odată cu adoptarea 
Declaraţiei de independenţă din 27 august 
1991 şi a Constituţiei1, care în calitatea sa de 
act organizator al puterilor centrale dă o 
structură şi o semnificaţie societăţii [6,32]. 

În mod normal, schimbările din cadrul 
unei societăţi implică indiscutabil şi schim-

1 Constituția Republicii Moldova, din 
29.07.1994, Publicat: 12.08.1994 în Monitorul 
Oficial Nr. 1, Data intrării în vigoare: 27.08.1994  

bări la nivelul cadrului legislativ. Pentru 
Republica Moldova circumstanţele au fost de 
natură încât au fost necesare introducerea 
unor noi norme şi respectiv noi provocări în 
planul aplicării dreptului ca urmare a căderii 
vechiului regim. 

Aşa cum afirmă Elena Aramă: „Spre 
deosebire de democraţiile occidentale care s-
au maturizat în timp şi au înscris în 
Constituţii rezultatele acestei maturizări, la 
noi instituţiile democratice au fost introduse 
brusc fără a beneficia de acea etapă de 
pregătire, de întregire treptată şi naturală. În 
acest context devenea vitală lupta pentru 
drept, care includea şi reevaluarea con-
ceptelor fundamentale ale dreptului” [2,5]. 

Iar dacă în alte state cu moştenire 
totalitară a fost vorba, mai degrabă, despre o 
reinventare a valorilor democratice, la noi 
această etapă a reprezentat o iniţiere în tot 
ceea ce înseamnă axiologia democraţiei. A 
trebuit să învăţăm pe parcurs ce e democraţia 
şi cum se administrează aceasta. 

Adoptarea Constituţiei a reprezentat 
nu doar trasarea unor obiective pentru 
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tînărul stat format, dar şi conturarea unui 
cadru legal, în care valorile juridice sunt 
transpuse în norme de drept care guvernează 
raporturile juridice existente. Astfel articolul 
1, alin (3) din Titlul I al Constituţiei Re-
publicii Moldova2 stabileşte că: „Republica 
Moldova este un stat de drept, democratic, în 
care demnitatea omului, drepturile şi libertă-
ţile lui, libera dezvoltare a personalităţii 
umane, dreptatea şi pluralismul politic repre-
zintă valori supreme şi sunt garantate”. 
Aşadar, Constituţia Republicii Moldova 
reprezintă nu doar legea supremă în stat, dar 
şi un program, un proiect de lungă durată, 
prevederea în cauză punând accentul pe 
formarea unui stat democratic, nu doar ca şi 
un scop al statului (o finalitate), dar şi un 
model- un ideal la care se doreşte să se 
ajungă. 

Regimurile democratice se întemeiază 
anume pe voinţa şi interesele majorităţii 
cetăţenilor. „Nucleul democraţiei este princi-
piul suveranităţii poporului”[4, 204-205]. 
Totodată, Constituţia Republicii Moldova 
prevede în art 38 alin (1) că „baza puterii de 
stat îl reprezintă voinţa poporului”3. Astfel, 
singura sursă a autorităţii politice este anume 
poporul, cel care prin suveranitate are 
dreptul de a decide asupra propriei sorţi, de 
a stabili linia politică a statului şi alcătuirea 
organelor lui, precum şi de a controla 
activitatea acestora [19,25]. 

                                                           
2 Constituția Republicii Moldova, din 29.07.1994, 

Publicat la 12.08.1994 în Monitorul Oficial Nr. 1, 
Data intrării în vigoare: 27.08.1994  

3 Const. R. M., art.38, alin (1) 

Totuşi, pornind de la teoria statului de 
drept, conceptul de democraţie nu este doar 
„legea majorităţii”, dar şi respectul regulei 
jocului şi a valorilor înscrise în normele 
superioare ale constituţiei. Aşa cum afirmă 
J.J. Chevallier, „privită prin prisma statului 
de drept, democraţia câştigă noi culori”. 
Totodată, democraţia este privită ca o tehnică 
sau modalitate de organizare şi exercitare a 
puterii, de aşa manieră încât cel sau cei care 
deţin puterea să nu o poată denatura şi folosi 
în interes personal sau de grup[18,190]. 

Pluralismul politic a dus la apariţia mai 
multor actori pe scena politică, însă interesele 
acestora au intrat în joc cu alte interese, astfel 
încât nici măcar intervenţia organismelor 
internaţionale nu mai contează pentru unii. 
Astăzi, din păcate, interesele de grup (de 
partid), sunt ierarhic superioare intereselor 
poporului. 

Democraţia, „finalitate politică a civili-
zaţiei occidentale”, deşi „pivotează în jurul 
tensiunilor dintre valori şi fapte”, aşa cum 
afirma G. Sartori, exprimă esenţa unui regim 
politic distinct de cel autoritar, aşa încât 
nimeni nu poate deţine puterea într-o 
manieră irevocabilă sau cu titlu personal 
[20,31-35]. Puterea legislativă, reprezentată 
de Parlament, cea Executivă-Guvern şi Şeful 
statului, cât şi Justiţia care este realizată prin 
intermediul instanţelor judecătoreşti sunt 
indiscutabil instituţiile care stau la funda-
mentul unei democraţii capabile să aducă 
prosperitatea într-un stat. Totodată, pe lângă 
acestea există şi alţi participanţi activi, care în 
baza dreptului libertăţii de opinie şi a expri-
mării acordat de Constituţie pot influenţa 
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asupra modului de guvernare - mass-media 
şi societatea civilă. Astfel, edificarea şi 
menţinerea unui dialog continuu, deschis şi 
eficient dintre putere, opoziţie şi societate 
civilă, dar şi identificarea şi valorificarea 
soluţiilor pentru problemele majore cu care 
se confruntă societatea, reprezintă o condiţie 
a oricărei guvernări într-o societate 
democratică. 

Democraţia desemnează, de fapt, ordi-
nea politică şi modul de funcţionare a 
sistemului politic în care se realizează 
dreptul poporului de a se guverna pe sine 
însuşi [3,43]. Aceasta nu poate fi construită 
dacă nu are la bază alegeri libere care 
reprezintă „o condiţie sine qua non” a 
guvernării democratice[11,21].  

În acelaşi timp însă, promisiunile 
politicienilor, manipularea, dar şi dezinfor-
marea maselor populare în timpul campa-
niilor electorale, pot transforma alegerile într-
un joc de prost gust în care la final cei 
guvernaţi rămân nu doar „păcăliţi”, dar şi 
lipsiţi de esenţa suveranităţii. Expresia că 
fiecare popor are conducătorii pe care şi-i 
merită nu e întotdeauna valabilă şi asta 
deoarece într-un final iese învingătoare 
voinţa majoritară, iar opţiunea ta la alegeri 
poate câştiga cu 51%, dar şi poate pierde cu 
49%. Dreptul de vot – acea arma care o deţine 
orice cetăţean, care poate sancţiona politi-
cienii, devine ineficientă. 

Avea dreptate Ion Deleanu când 
spunea că „puterea – ca relaţie între guver-
nanţi şi guvernaţi – rămâne încă enigmatică 
sau izoterică, în pofida faptului că, printr-o 
schemă simplă de înţelegere, ea sugerează 

curioasa formă de mişcare a unui bumerang: 
avându-şi sorgintea în voinţa, expresă sau 
tacită, deliberată sau conjuncturală a guver-
naţilor, a celor care constituie şi o întreţin, ea 
se reîntoarce chiar asupra lor, mai totdeauna 
cu alte consecinţe decât cele aşteptate”[6,34]. 

Aparatul de stat, care ar trebui să fie în 
slujba cetăţenilor, e prea lent, costisitor şi 
rupt de realitatea socială. Totodată, institu-
ţiile statului sunt create pentru cetăţeni şi nu 
pentru irosirea fondurilor de stat şi a celor 
europene. Reformarea acestora trebuie să fie 
ca şi excepţie şi nu un fapt la ordinea zilei. 
Avem reforme nefinalizate sau a căror rezul-
tate nici nu se aşteaptă ca să începem altele 
noi în acelaşi timp. Reformarea costă bugetul 
de stat şi costă încrederea cetăţeanului de 
rând. 

Pentru a construi însă o democraţie 
viabilă, avem nevoie de modernizare atât la 
nivel politic şi social, cât şi bazată pe o 
dezvoltare economică. 

Modernizarea unei societăţi demo-
cratice presupune şi aplicarea spiritului ştiin-
ţific. O caracteristică a societăţilor dezvoltate 
este anume raţionalitatea înţeleasă ca pătrun-
derea şi răspândirea spiritului ştiinţific, 
adică,opus ideologiilor de orice fel „aplicarea 
mentalităţii ştiinţifice la producţie ca ultimă 
cauză şi totodată ca esenţă a dezvoltării”. 
Astfel, aşa cum afirmă Raymond Aron 
contrastul între societăţile dezvoltate şi cele 
subdezvoltate nu este atât cantitativ,  cât 
calitativ, şi reprezintă diferenţa între „două 
atitudini faţă de natură şi de muncă”[1].  

Ceea ce vrea să sublinieze Raymond 
Aron este că societăţile care nu aplică spiritul 
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ştiinţific nu doar stagnează, dar şi rămân 
subdezvoltate. Inovaţiile sunt forţa motrice a 
modernizării unui stat, iar definirea şi 
implementareaunor noi concepte deschide 
noi orizonturi şi noi moduri de afirmare a 
dreptului. 

Odată cu creşterea rolului ştiinţei în 
dezvoltarea societăţii, şi câmpul informaţiei 
ştiinţifice s-a extins, ocupând un loc vast în 
sfera comunicării. Fără îndoială că progresul 
societăţii este astăzi direct proporţional cu 
procesul informaţional. Problemele ce ţin de 
informaţie devin puncte importante în dife-
rite raporturi: politice, economice şi culturale 
care tratează problemele globale cu care se 
confruntă umanitatea. 

Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului în articolul 19, prevede:” orice om 
are dreptul la libertatea opiniilor şi expri-
mării; ceea ce implică dreptul de a nu fi 
intimidat pentru opiniile sale şi acela de a 
căuta, de a primi şi de a răspândi, fără 
consideraţii de frontieră, informaţii şi idei 
prin orice mijloc de exprimare”.  

Totodată, în conformitate cu Declaraţia 
de intenţii semnată la Ljubljana în 2002 de 
către ţările–membre ale Pactului de stabilitate 
pentru Europa de Sud-est, a Decretul Preşe-
dintelui Republicii Moldova privind edifi-
carea societăţii informaţionale în Republica 
Moldova4, şi a Hotărârii Guvernului Repu-

                                                           
4 Decretul Președintelui Republicii Moldova 

privind edificarea societăţii informaţionale în 
Republica Moldova nr. 1743 - III din 19 martie 
2004, publicat în Monitorul Oficial nr. 050 art nr. 
300 la 26.03.2004 

blicii Moldova despre aprobarea Politicii de 
edificare asocietăţii informaţionale în Repu-
blica Moldova din 20045, Republica Moldova 
şi-a asumat responsabilitatea edificării socie-
tăţii informaţionale, bazată pe principiile 
consfinţite în Statutul ONU, în Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului şi în Carta 
edificării societăţii informaţionale globale de 
la Okinawa în 2000, orientată spre interesele 
cetăţenilor întregii societăţi. 

Implementarea tehnologiilor informaţi-
onale şi de comunicaţii reprezintă una din 
priorităţile naţionale, iar edificarea şi trecerea 
la societatea informaţională constituie unul 
din obiectivele strategice pentru următorii 
ani precum şi una din etapele de tranziţie 
pentru integrarea ţării în Uniunea Euro-
peană6.  

Societatea informaţională e o formă 
nouă, mult mai perfectă, a societăţii contem-
porane7 umane în care accesul egal şi 
universal la informaţie în corelaţie cu o 
infrastructură informaţională şi de comuni-

                                                           
5 Hotărârea de Guvern nr.632 din 8.06.2004 

despre aprobarea Politicii de edificare a societății 
informaționale în Republica Moldova; Anexa nr.1 
în Monitorul Oficial nr.96-99art Nr:789, publicat la 
18.06.2004; 

6 Hotărârea de Guvern nr 632 din 8.06.2004 
despre aprobarea Politicii de edificare a societății 
informaționale în Republica Moldova; Anexa nr.1, 
Pct. 1, Obiectivele strategice de edificare a 
societății informaționale, Alin.1; 

7 Hotărârea de Guvern nr 632 din 8.06.2004 
despre aprobarea Politicii de edificare a societății 
informaționale în Republica Moldova; Anexa nr.1, 
Dispoziții generale, Alin (3) 
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care dezvoltată contribuie la o dezvoltarea 
social-economică durabilă[14]. 

Printre principiile de edificare a unei 
societăţi informaţionale este stabilit şi: 
democratizarea utilizării informaţiei în 
scopul asigurării dreptului cetăţeanului de a 
avea acces liber la resursele informaţionale, 
mijloacele informaţionale şi de comunicaţii. 
Totodată, unul din obiectivele strategice ale 
politicii statului este asigurarea creşterii 
economice şi reducerea sărăciei prin trecerea 
la o economie stabilă de tip nou, bazată pe 
aplicarea tehnologiilor informaţionale şi de 
comunicaţii (T.I.C.), cât şi dezvoltarea comer-
ţului electronic care să contribuie la crearea 
mediului economic eficient de dezvoltare şi 
susţinere a activităţii de întreprinzător, în aşa 
fel încât să se asigure o integrare a economiei 
naţionale în economia globală. 

Concept revoluţionar pentru legislaţia 
noastră este şi cel de a consolida societatea şi 
de a extinde practicile democratice în baza 
tehnologiei guvernării electronice. 

Idealul democraţiei directe este agora 
greacă, unde participă întreg poporul, însă 
astăzi e mult prea complicat de a realiza acest 
lucru. Similar democraţiei directe avem 
astăzi un nou concept, cel de „ciber-
democraţie”. O democraţie virtuală, într-un 
spaţiu artificial creat. Umberto Eco spune: 
„dacă e imposibil de a reuni cetăţenii într-o 
piaţă pentru procesul de legiferare, se creează 
piaţa informatică, online, în care toţi vorbesc 
unii cu alţii şi se recreează agora ateniană” 
[21]. Reţeaua devine nu doar o intersecţie ce 
permite comunicare şi discuţia directă între 

cetăţeni, dar se transformă „într-un simbol, o 
icoană a democraţiei adevărate” [ 9,49]. 

Fără îndoială, modernitatea dă tonul în 
democraţie, aduce noi concepte şi reinven-
tează valori. Pentru a exista, democraţia are 
nevoie de o societate modernă, pentru că aşa 
cum spune, Rodolfo Uribe Iniesta: „O 
societate modernă este o societate predicti-
bilă, cu regularităţi, norme, legi, este o 
societate raţională, în care arbitrariul are un 
rol mai limitat decât în orice altă societate. Şi 
invers, o societate cu un grad scăzut de 
predictibilitate, de raţionalitate a funcţionării 
segmentelor ei, nu este o societate modernă, 
sau este numai parţial modernă” [ 1]. 

Istoria democraţiei moldoveneşti este o 
continuă tranziţie, de la totalitarism la demo-
craţie, de la reformarea şi implementarea 
valorilor europene la integrare. Deşi oficial 
s-au depăşit acele etape de adaptare la un 
nou model de organizare a statului în care 
omul şi nu statul reprezintă figura centrală a 
reglementărilor, totuşi democraţia noastră e 
în criză. 

Statul pierde încrederea cetăţenilor săi, 
iar mecanismele sale nu mai sunt funcţio-
nabile din cauza birocraţiei şi a corupţiei – 
iată una din problemele cu care se confruntă 
democraţia noastră şi aşa firavă. 

Devierea comportamentului funcţiona-
rilor publici care pun interesele personale în 
fruntea normelor legale fac să domnească o 
„morală dublă”, cum o numeşte Ioan Alexan-
dru [1]. Adică un fel de mentalitate a 
grupului care se află la guvernare printr-un 
sistem electiv aparent legal, dar uşor mane-
vrabil, în realitate. 
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În acelaşi timp, opinia publică, acei 
cetăţeni activi şi vigilenţi, dar şi mass-media, 
care e ca o a patra putere în stat sunt şi ei 
uşor manipulaţi sau plictisiţi de jocurile 
politice, astfel încât „dubla morală”, devine o 
regulă care conduce întregul sistem. Se mă-
reşte numărul cetăţenilor care nu mai cred, 
nu doar în sistemul electiv şi mecanismele 
statului, dar însăşi în democraţie, creându-se 
şi o apatie politică în rândul populaţie. 

Totul constă nu atât în democraţia în 
sine, dar în subiecţii care o realizează şi 
participă la acest proces. Acei ce se află pe o 
scară ierarhică mai înaltă dispun de privi-
legii, legea este ceva mai flexibilă pentru ei, 
iar asupra deciziilor judiciare influenţează 
mai mult relaţiile personale şi de susţinere 
decât puterea normelor juridice, în timp ce 
pentru cei aflaţi în afara grupului legile sunt 
stricte, impersonale şi rigide, iar deciziile 
juridice sunt mult prea arbitrare şi abuzive. 

Acest fapt scade mult credibilitatea în 
sistemul juridic, iar desfiinţarea acestor 
practici defectuoase îi revine anume cetăţea-
nului, care chiar dacă ar trebui să lupte cu 
morile de vânt, trebuie şi are datoria de a se 
implica în activitatea de guvernare pentru a 
aduce un nou suflu în procesul decizional. 
Ori asta şi înseamnă democraţia – guvernarea 
poporului, de către popor şi pentru popor. 

Democraţia autentică depinde de 
sprijinul cetăţenilor, iar participarea acestora 
la viaţa politică şi cooperarea lor în cadrul 
instituţiilor politice reprezintă un factor 
determinant pentru buna funcţionare a 
instituţiilor politice[ 7,14].  

În altă ordine de idei, democraţia 
presupune o separaţie şi colaborare a pute-
rilor în stat, dar implică şi o libertate de 
decizie a organelor de stat. Aşa încât, puterea 
judecătorească – cea care garantează respec-
tarea normelor, reprezintă nu doar punctul 
de vârf în înfăptuirea Justiţiei, dar şi una din 
condiţiile pentru edificarea unui stat de 
drept.  

Investit cu rolul de „gardian al valorilor”, 
judecătorul este însărcinat să le apere împo-
triva voinţei capricioase a majorităţii şi 
împotriva dominaţiei unei raţiuni instru-
mentale preocupate doar de eficacitate 
[18,271-272]. Judecătorul este cel care supra-
veghează ca legile să fie respectate, 
supunându-se el însuşi doar acestora şi 
propriei convingeri, rezultând din faptul că 
judecătorii instanţelor judecătoreşti sunt 
independenţi, imparţiali şi inamovibili (art. 
116 din Constituţia Republicii Moldova).  

Totodată, noţiunea de „proprie convin-
gere „are sensul, aşa cum a statuat Curtea 
Constituţională a Republicii Moldova, nu de 
„opinie subiectivă, ci acela al certitudinii 
dobândite de judecător în urma examinării 
tuturor probelor în ansamblu, sub toate 
aspectele, în mod obiectiv şi călăuzindu-se de 
lege”[12]. Argumentarea sesizării excepţiei 
de neconstituţionalitate s-a fondat pe aceea 
că aprecierea probelor în baza propriei 
convingeri ar însemna de a hotărî în mod 
subiectiv, fapt neacceptat în procesul 
înfăptuirii justiţiei care este guvernat de 
principiul obiectivităţii. 
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Aprecierea Curţii8 în acest sens a fost 
de a evidenţiat că independenţa puterii jude-
cătoreşti are atât o componentă obiectivă – 
caracteristică indispensabilă a puterii judecă-
toreşti, cât şi o componentă subiectivă, care 
priveşte dreptul persoanei de a i se stabili 
drepturile şi libertăţile de către un judecător 
independent. Fără judecători independenţi, 
nu se poate vorbi despre o veritabilă garan-
tare a drepturilor şi libertăţilor [12]. 

Independenţa justiţiei este „o condiţie 
obligatorie pentru existenţa statului de drept 
şi o garanţie fundamentală a unui proces 
echitabil” – aşa cum concluzionează într-o 
altă hotărâre Curtea Constituţională9. În 
consecinţă, independenţa justiţiei nu este un 
scop în sine, nu este un privilegiu personal al 
judecătorului, ci este o garanţie împotriva 
presiunilor exterioare la luarea deciziilor” 
[13]. Acest fapt fiind justificat de necesitatea 
de a permite judecătorilor să-şi îndeplinească 
rolul lor de gardieni ai drepturilor şi 
libertăţilor omului. 

Omul, ca fiinţă raţională, născută liberă 
şi ca măsură a tuturor lucrurilor, e consi-
derată scopul şi valoare supremă, asupra 
căreia sunt centrate reglementările juridice şi 

                                                           
8 Hot Curții Constituționale nr. 18 din 

22.05.2017 privind excepția de neconstituțio-
nalitate a unor prevederi din Codul de procedură 
penală( intima convingere a judecătorului ) la 
Sesizarea nr 27 din 13.03.2017; 

9 Hot Curții Constituționale nr. 22 din 
22.09.2013 privind recunoaștere constituționalității 
limitării imunității judecătorilor la Sesizarea 
Curții Supreme de Justiție nr 32 depusă la 7. 
09.2012; 

care necesită ocrotire din partea meca-
nismelor statale. 

Protecţia drepturilor fiinţei umane sunt 
indisolubil legate de valorile democratice, 
deoarece de organizarea corectă, de regimul 
unui stat depinde respectarea acestora. 
Totodată ca şi fenomen juridic, ele îşi au 
originea în şcoala dreptului natural, iar 
evoluţia societăţii a determinat reglemen-
tarea juridică a acestora. Însă „testul de 
turnesol al democraţiei”, (cum spune Jean 
Grugel) nu se referă doar la existenţa 
drepturilor pe hârtie, ci mai curând la 
semnificaţia lor reală pentru populaţie[10,19]. 
De asemnea, ca şi celelalte valori juridice, 
valorile democratice au la bază ideea de 
promovare a binelui comunităţii, ca şi întreg, 
decât a celui individual, oferind „o viziune 
morală asupra posibilităţii de a face omenirea mai 
bună” [17,47].  

În societăţile multietnice şi multi-
culturale un principiu de bază al democraţiei 
este şi Toleranţa Aceasta reprezintă o 
condiţie a păcii, a progresului economic şi 
social, fiind responsabilitatea care susţine 
drepturile omului, pluralismul, democraţia şi 
Statul de drept şi respinge dogmatismul şi 
absolutismul [8]. 

Un act important în afirmarea 
toleranţei ca şi principiul în cadrul valorilor 
democratice îl reprezintă adoptarea şi procla-
marea „Declaraţiei principiilor toleranţei” la 
16 noiembrie 1995 de către Statele Membre 
ale Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru 
Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) 
reunite de la 25 octombrie la 16 noiembrie 
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1995 la Paris cu ocazia celei de a 28-a sesiuni 
a Conferinţei Generale. 

În articolul 1.1. al Declaraţiei e definită 
semnificaţia toleranţei ca şi respectul, 
acceptarea şi aprecierea bogăţiei şi diver-
sităţii culturilor lumii noastre, felurilor noa-
stre de expresie şi manierelor de exprimare a 
calităţii noastre de fiinţe umane. Ea este încu-
rajată prin cunoaşterea, deschiderea spiri-
tului, comunicaţie şi libertatea gândirii, 
conştiinţei şi credinţei. Toleranţa este 
armonia în diferenţe. Ea nu e doar o 
obligaţiune de ordin etic; ea e, de asemenea, 
şi o necesitate politica şi juridica. Toleranţa e 
o virtute care face ca pacea sa fie posibilă şi 
care contribuie la înlocuirea culturii 
războiului cu o cultura a păcii[ 8]. 

Deviza toleranţei s-ar oglindi în celebra 
frază atribuită lui Voltaire: „Detest ideile 
voastre, dar voi lupta până la moarte pentru 
ca voi să le puteţi exprima”[16 ]. 

Aşa cum prevede Declaraţia, practi-
carea toleranţei nu presupune tolerarea 
nedreptăţii sociale şi nici a renunţa la 
propriile convingeri ori a face concesii în 
această privinţă, presupune a accepta că 
fiinţele umane sunt diverse prin aspect fizic, 
prinfelul de exprimare, comportament şi 
valori. Totodată semnifică că nimeni nu 
trebuie să-şi impună propriile opinii altuia. 

În anul 2000 liderii mondiali (şefii de 
stat şi de guvern), în cadrul Summit-ului 
Adunării Generale a ONU de la New York la 
8 septembrie, au semnat „Declaraţiei Mile-
niului”, plasând toleranţa printre valorile 
fundamentale care stau la baza relaţiilor 
internaţionale în secolul al XXI-lea. 

„Oamenii trebuie să se respecte 
reciproc, cu întreaga varietate de credinţă, de 
cultură şi de limbă. Diferenţele din interiorul 
şi dintre societăţi nu ar trebui să fie nici 
temute şi nici reprimate, ci protejate ca valori 
preţioase ale umanităţii. O cultură a păcii şi a 
dialogului între civilizaţii trebuie să fie 
promovată activ” – astfel e enunţată toleranţa 
în cadrul Declaraţiei Mileniului din 2000, act 
ce urmăreşte ca obiectiv nivelarea, cizelarea 
şi egalizarea societăţi mileniului trei [15]. 

Revenind la nivelul toleranţei în 
Republica Moldova, un studiu recent realizat, 
intitulat „Biserică şi Stat în Republica 
Moldova”, vine nu doar să evidenţieze 
interacţiunea dintre biserică şi stat din punct 
de vedere social, dar indică unele date 
referitoare la aspecte ce ţin de (in)toleranţei şi 
ne(discriminare). 

Astfel cercetarea în cauză arată că 
opinia publică din Moldova este dominată de 
intoleranţă generalizată, definită ca respin-
gere tuturor grupurilor sociale „diferite „ de 
cel majoritar. Acest indicator al intoleranţei 
fiind destul de înalt, de 6, 5 pe o scară de la 1 
la 10, iar interacţiunea frecventă cu biserica şi 
afinităţile cu elementele conservator-
religioase se asociază cu o intoleranţă mai 
mare [22, 17].  

De asemenea, puternicul accent pus pe 
ansamblul de valori ce ţin de tradiţie, familie, 
pe învăţăturile morale şi religioase relevă un 
conservatorism ridicat şi o societatea închisă 
cu o disponibilitatea redusă de a accepta 
minorităţile. Acceptarea acestor valori con-
servatoare ar veni, de fapt, din cele două 
sisteme de valori – creştinismul ortodox şi 
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comunismul de tip sovietic care contribuie, 
aşa cum afirmă autorii cercetării, la formarea 
etică a opiniei publice din Moldova [22, 17-
18]. 

Concluziile studiului sunt cu atât mai 
îngrijorătoare cu cât explică, de fapt, fenome-
nele sociale şi politice din ţara noastră, dar şi 
eşecul continuu al mecanismelor legale, dar 
şi a celor educaţionale de a promova o etică 
mai progresistă. 

Fără îndoială, intoleranţa duce la 
abuzuri, la conflicte între grupurile sociale, la 
marginalizare, la apatie, la excluderea de a 
participa la viaţa social-politică pentru ca 
într-un final să aibă de suferit nu doar 
drepturile fundamentale ale omului, dar şi 
valorile democratice care se încearcă a se 
implementa pentru integrarea şi aderarea la 
spaţiul european. Însă atâta timp cât există 

factori şi idei preconcepute, societatea nu va 
tinde spre modernizare şi nici spre demo-
cratizare. Doar prin politici, atât din partea 
instituţiilor statului, a liderilor politici, dar şi 
un dialog a cetăţenilor între ei putem să 
învăţăm să ne respectăm şi să recunoaştem 
drepturile şi convingerile altora. 

Societatea şi democraţia noastră este în 
curs de dezvoltare, trebuie să avem răbdare 
să o construim şi să avem încredere în 
mecanismele ei. Marile proiecte se realizează 
prin a avea un plan bine pus la punct şi o 
bună organizare şi desigur de oameni, de 
cetăţeni care să se angajeze şi să participe la 
fundamentul şi structura democraţiei. Toto-
dată trebuie să acceptăm critici, să învăţăm 
din istoria altor state cu experienţă demo-
cratică şi să tindem de a fi cu adevărat un stat 
de drept democratic. 
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DREPTUL LA O INSTANŢĂ DE JUDECATĂ INDEPENDENTĂ – GARANŢIE A 
UNUI PROCES ECHITABIL 

Drd. Igor BÂCU, 
Şcoala Doctorală în Drept, Ştiinţe Politice şi Administrative 
a Consorţiului instituţiilor de învăţământ ASEM şi USPEE 

Summary: Since justice is carried out through the judiciary, composed of judges, this means that the 
judicial power is exercised only by the court în the person of the judge, the sole bearer of that power. The judge 
is the one empowered to investigate a case în order to clarify it, thus proceeding to a trial and then 
pronouncing a judgment, thus making an act of justice. 

But we can speak of a power (a system of organs that have the power to do justice, including by 
constraint) and not just authority, unless organically the independence of the members of the judiciary is 
guaranteed and the exercise of the power to judge is sovereign. Therefore, not only justice per se, as a branch of 
government must be independent of the executive and the Parliament, but also individual judges have the 
right to enjoy independence în the performance of their professional duties. 

Key words: independence of the judiciary, guarantees of independence, recruitment of judges, 
appearance of independence, prohibition of external pressure. 

onsacrarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale persoanei ar repre-
zenta doar o simplă proclamare, 

indiferent de forţa juridică a documentului în 
care este consacrată reglementarea, dacă nu 
ar fi prevăzute şi garanţii, potrivit cărora, în 
cazul unei contestaţii drepturile pot fi 
valorificate într-un mod real şi efectiv. 

Una din preocupările statelor demo-
cratice pentru a realiza o protecţie concretă 
drepturilor persoanei a fost aceea a 
organizării unui sistem judiciar care să 
asigure înfăptuirea unei justiţii credibile, 
imparţiale şi independente. 

Imperativul unei justiţii independente, 
după cum s-a remarcat în literatura de 
specialitate, [9, p.7] are rolul de a pune la 
adăpost autoritatea judecătorească de ames-
tecul unor factori exteriori, de diferite 
influenţe, presiuni sau alte ingerinţe în 
pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti. În 
plan teoretic, problema care se poate examina 
priveşte sinonimia independenţei judecă-
torilor şi a independenţei justiţiei. Aparent, 
aşa cum remarca prof. I. Deleanu, cele două 
concepte par a fi identice, deoarece justiţia 
este înfăptuită de judecători [7, p.366]. În 
realitate, este o mare diferenţă între 
independenţa judecătorilor şi independenţa 

C 
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justiţiei. Acest fapt se datorează raportării 
judecătorilor la o dublă realitate a justiţiei: 
cea privită în sens material, care vizează 
organizarea judecătorească, şi cea privită în 
sens funcţional, care se referă la opera de 
justiţie realizată de judecător. 

Sub primul aspect, judecătorul nu este 
independent, deoarece întreaga sa activitate 
este supusă unui set de reguli administrative 
referitoare la salarizare, program de 
activitate, zile şi ore libere, posibile sancţiuni 
etc., care intervin din exterior, respectiv din 
partea Ministerului Justiţiei şi a Consiliului 
Superior al Magistraturii. Aceste constrângeri 
în activitatea judecătorului pot părea, la 
prima vedere, impedimente în desfăşurarea 
normală a activităţii de judecată. În realitate, 
aceste exigenţe nu au nimic de a face cu 
independenţa justiţiei, respectiv cu dreptul 
judecătorului de a soluţiona în mod 
independent cauzele pe care le judecă, ci 
constituie garanţii ale desfăşurării procesului 
în condiţii de legalitate. Sancţiunile ce pot 
interveni, pe acest fond organizatoric, nu ţin 
de independenţa judecătorului. 

În ceea ce priveşte cel de-al doilea 
aspect, acela al independenţei judecătorului 
în opera de înfăptuire a justiţiei, este necesar 
să precizăm că orice imixtiune, indiferent 
care ar fi sursa acesteia, este inadmisibilă. 
După cum remarcă, somităţile constituţiona-
lismului românesc (I. Muraru şi S. E. Tănă-
sescu), „independenţa judecătorului exprimă 
posibilitatea de protecţie a guvernaţilor, fiind 
în fond o garanţie în faţa abuzurilor auto-
rităţilor. Desigur, independenţa judecătorului 
este substanţial tributară caracterului, 

moravurilor şi tradiţiilor specifice fiecărei 
ţări, ea nu poate fi garantată absolut prin 
lege.” [23, p.281] 

Despre valoarea şi importanţa acestui 
principiu, al independenţei judecătorului, ne 
vorbeşte însăşi Legea Fundamentală a RM, 
care proclamă în art. 116 alin. 1 că judecătorii 
sunt independenţi, imparţiali şi inamovibili. 
[5] Chintesenţa acestei dispoziţii constituţio-
nale a fost preluată şi de alte acte normative. 
Astfel, Legea privind organizarea judecăto-
rească [21] în articolul 1, stipulează următoa-
rele: „Puterea judecătorească este indepen-
dentă, separată de puterea legislativă şi 
puterea executivă, are atribuţii proprii, 
exercitate prin instanţele judecătoreşti, în 
conformitate cu principiile şi dispoziţiile 
prevăzute de Constituţie şi de ale legi.”  

În acelaşi sens, şi în literatura de 
specialitate s-a reţinut [2, p.27] că, indepen-
denţa judecătorului necesită a fi analizată sub 
următoarele două aspecte: 

a) Raporturile dintre puterea judecă-
torească şi puterea legislativă; 

b) Raporturile dintre puterea judecă-
torească şi puterea executivă. 

După cum remarca prof. francez J. F. 
Renucci, în una din lucrările sale consacrate 
drepturilor omului [24, p.430] „exigenţa de 
independenţă a tribunalului este înţeleasă în 
mod tradiţional în raport cu puterea politică, 
şi anume cu cea legislativă, dar mai ales cu 
cea executivă unde, a priori, riscul este mai 
mare.” 

Caracteristic puterii judecătoreşti este 
că ea nu se pronunţă pe cale de reglementare. 
Judecătorul realizează o aplicare concretă a 
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legii în scopul soluţionării unui litigiu 
determinat, Legiuitorul acţionează de o 
manieră diferită, edictând norme cu caracter 
general şi abstract care nu sunt menite să 
reglementeze cazuri particulare, ci raporturi 
şi situaţii nedeterminate. 

Echilibrul dintre cele două puteri se 
poate sintetiza în aceea că puterea 
judecătorească nu poate interveni în mod 
direct asupra puterii legislative, iar aceasta 
din urmă nu poate interveni în activitatea de 
judecată. 

În lumina celor arătate, este evident că 
Parlamentul, în calitate de titular al dreptului 
de legiferare delegată, nu poate, prin acte de 
putere, să se substituie puterii judecătoreşti, 
respectiv să soluţioneze, prin decizii proprii, 
litigii ce ţin de competenţa instanţelor 
judecătoreşti. Legiuitorul nu poate modifica 
sau stinge efectele unei hotărâri judecătoreşti 
irevocabile. În acelaşi respect al justiţiei, 
legile nu pot avea caracter retroactiv şi nu pot 
modifica sau stinge raporturile juridice 
născute înainte de intrarea în vigoare a legii. 
Este semnificativ în acest context, art.76 din 
Constituţia RM care stabileşte că, „Legea se 
publică în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova şi intră în vigoare la data publicării 
sau la data prevăzută în textul ei. 
Nepublicarea legii atrage inexistenţa 
acesteia.” [5] Acest articol constituţional 
trebuie coroborat cu dispoziţiile art.22 din 
Legea fundamentală, care stabileşte că, 
„nimeni nu va fi condamnat pentru acţiuni 
sau omisiuni care, în momentul comiterii, nu 
constituiau un act delictuos. De asemenea, nu 
se va aplica nici o pedeapsă mai aspră decât 

cea care era aplicabilă în momentul comiterii 
actului delictuos.” [5] 

Din conţinutul acestor prevederi 
constituţionale rezultă că neretroactivitatea 
legii a devenit un principiu constituţional, iar 
legiuitorului îi este interzisă adoptarea unor 
legi retroactive exprese sau tacite, inclusiv a 
unor legi de interpretare cu caracter 
retroactiv, după cum subliniază doctrina [9, 
p.9]. 

Totodată, trebuie să menţionăm că, este 
posibil ca, în proces de înfăptuire a justiţiei, 
judecătorul să devină el însuşii legiuitor, în 
sensul că prin interpretarea textelor de lege 
pe care le aplic să dea o altă semnificaţie 
voinţei exprimate de legiuitor, uneori 
contrară politicii legislative a statului. În 
acest sens, sunt necesare câteva precizări 
pentru a marca mai bine limitele puterii 
judecătoreşti în raport cu puterea legislativă, 
încălcarea acestor limite reprezentând un 
exces de putere din partea judecătorului: 

a) Judecătorul nu poate să refuze
aplicarea legii pe motivul că aceasta ar fi 
imperfectă. Art.5 din Codul de procedură 
civilă a RM prevede că: „Nici unei persoane 
nu i se poate refuza apărarea judiciară din 
motiv de inexistenţă a legislaţiei, de 
imperfecţiune, coliziune sau obscuritate a 
legislaţiei în vigoare.” [4] Din aceste 
prevederi rezultă că, judecătorul este obligat 
să soluţioneze cauza dedusă judecăţii potrivit 
legilor aplicabile, iar „în cazul inexistenţei 
normei de drept care să reglementeze 
raportul litigios, instanţa judecătorească 
aplică norma de drept care reglementează 
raporturi similare (analogia legii), iar în lipsa 
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unei astfel de norme, se conduce de 
principiile de drept şi de sensul legislaţiei în 
vigoare (analogia dreptului)” (art.12 al.3). [4] 
Astfel, dacă pricina nu poate fi soluţionată în 
baza legii judecătorului îi este permisă 
raportarea la alte criterii, totul pentru a 
particulariza elementele cauzei pe care o 
soluţionează. 

b) De cele mai multe ori judecătorul 
este obligat să interpreteze textul de lege şi să 
îl adapteze la ipoteze pe care legiuitorul nu şi 
le-a imaginat, dar care au apărut în cazuistica 
sa. Totodată, judecătorul nu încalcă prin-
cipiul separaţiei puterilor în stat interpretând 
legea atunci când ea este obscură sau 
ambiguă, deoarece face acest lucru tocmai 
pentru a determina voinţa reală a legiui-
torului. Este adevărat că judecătorul nu 
creează legea, ci numai o aplică la un caz 
concret, dar nu este vorba de o aplicare 
automată. Judecătorul poate interpreta legea 
realizând un echilibru între litera şi spiritul 
acesteia. 

c) În activitatea de înfăptuire a justiţiei, 
judecătorul nu este ţinut de soluţiile pre-
cedente adoptate de instanţele judecătoreşti 
în alte speţe similare, soluţia sa urmând a se 
raporta numai la textele legale aplicabile 
cauzei. În dreptul nostru, bazat pe tradiţia 
romano-germanică precedentul judiciar nu 
reprezintă izvor de drept, motiv pentru care 
autoritatea ce emană dintr-o jurisprudenţă 
creată în legătură cu o anumită situaţie 
juridică nu poate sta la baza motivării unei 
hotărâri judecătoreşti. Mai mult decât atât, 
Curtea Supremă de Justiţie, ca unică instanţă 
judecătorească supremă în stat, îşi exprimă 

opinia asupra anumitor probleme de drept, 
prin emiterea unor hotărâri explicative sau 
recomandări, contribuind astfel la unificarea 
practicii judiciare. Însă, opiniile exprimate de 
instanţa supremă nu sunt obligatorii, acestea 
având rolul doar să asigure interpretarea 
unitară a legii, de obicei, în acele cazuri în 
care instanţele pronunţă soluţii diferite pe 
cauze similare. 

Trebuie să menţionăm că recent Curtea 
Constituţională a RM a emis o hotărâre 
(Hotărârea Curţii Constituţionale din 22 iulie 
2016, privind excepţia de neconstituţio-
nalitate a articolului 125 lit. b) din Codul 
penal, articolelor 7 alin. (7), 39 pct. 5) 313 alin. 
(6) din Codul de procedură penală şi a unor 
prevederi ale articolele 2 lit. d) şi 16 lit. c) din 
Legea cu privire la Curtea Supremă de 
Justiţie) care vine să confirme cele afirmate 
mai sus. Astfel, în cadrul hotărârii se 
menţionează că, „independenţa judecătorului 
implică cerinţa soluţionării litigiilor fără nici 
o ingerinţă, inclusiv din partea instanţei 
ierarhic superioare. Un sistem în care este 
acordată Curţii Supreme posibilitatea de a 
adresa instanţelor de rang inferior „reco-
mandări/explicaţii” în probleme de aplicare 
a legislaţiei nu este de natură să favorizeze 
apariţia unei puteri judecătoreşti cu adevărat 
independente. Mai mult, aceasta implică 
riscul ca judecătorii să se comporte ca 
funcţionarii publici, care primesc ordine de la 
superiorii lor. Adoptarea de către instanţa 
supremă sau alte instanţe superioare a unor 
ghiduri de practică obligatorii pentru 
jurisdicţiile inferioare, situaţia întâlnită în 
câteva ţări post-sovietice, ridică probleme în 
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această privinţă, fapt reţinut şi de Comisia de 
la Veneţia în rapoartele sale. Astfel, asemenea 
„recomandări/explicaţii” în mod individual 
nu pot sta la baza unei hotărâri judecătoreşti, 
care urmează a fi întemeiată exclusiv pe 
prevederile legale. Judecătorii trebuie să 
beneficieze de libertate neîngrădită de a 
soluţiona în mod imparţial cauzele, în 
conformitate cu legea şi cu propria apreciere 
a faptelor.” [11] 

d) Judecătorul are dreptul să verifice în 
mod direct dacă legislaţia RM este în con-
cordanţă cu tratatele internaţionale privind 
drepturile fundamentale ale omului la care 
ţara noastră este parte, în caz contrar urmând 
a prevala acestea din urmă, constatare care 
rezultă fără echivoc din art.4 al.2 al Consti-
tuţiei RM. 

e) Judecătorul nu poate să se pronunţe 
în legătură cu constituţionalitatea unui text 
de lege. Aceasta revine în competenţa Curţii 
Constituţionale, în rezultatul invocării 
excepţiei de neconstituţionalitate. După cum 
remarcă judecătorul Curţii Constituţionale, 
V. Zaporojan, în una din lucrările sale, 
„excepţia de neconstituţionalitate, reprezintă 
o acţiune procesuală de apărare, prin care 
Curtea Constituţională este sesizată asupra 
neconcordanţei unor dispoziţii legale, aplica-
bile sau deja aplicate în cauza dedusă 
judecăţii, cu dispoziţiile Constituţiei. Pentru 
Republica Moldova, excepţia de neconsti-
tuţionalitate reprezintă o cale de acces 
indirect al persoanei, prin intermediul 
instanţelor de drept comun la justiţia 
constituţională, pentru sesizarea actelor 

normative prin care se încalcă drepturile 
sale.” [27, p.412] 

Formularea excepţiei de neconstituţio-
nalitate obligă instanţa, în faţa căreia aceasta 
este ridicată să verifice strict îndeplinirea 
condiţiilor de admisibilitate prevăzute de 
lege şi, în cazul în care constată îndeplinirea 
acestora, să sesizeze, Curtea Supremă de 
Justiţie, care în virtutea dispoziţiilor art.12¹ 
CPC o transmite Curţii Constituţionale. 
Totodată, în literatura de specialitate s-a 
menţionat că, [3, p.13] în cadrul competenţei 
sale, Curtea Constituţională nu poate da o 
altă formulare textelor de lege pe care, printr-
un control de constituţionalitate, le-ar socoti 
nesatisfăcător redactate. În raport cu alte 
autorităţi jurisdicţionale, Curtea Constitu-
ţională nu se poate substitui instanţelor în 
ceea ce priveşte calificarea unei situaţii de 
fapt. Curtea Constituţională nu are dreptul 
să-şi asume, prin deciziile pe care le 
pronunţă, rolul de legiuitor pozitiv, 
subrogându-se astfel funcţiei legiuitoare a 
Parlamentului, care, potrivit art. 60 alin. 1 din 
Constituţia RM, este unica autoritate 
legislativă a statului.  

 
Raporturile dintre puterea judecăto-
rească şi puterea executivă 
Adevăratele raporturi dintre puterea 

executivă şi judecător vizează actul de 
înfăptuire a justiţiei. Sub acest aspect, nici 
puterea executivă şi nici administraţia 
publică nu se pot substitui justiţiei, după cum 
nici justiţia nu poate lua locul acestora în 
exercitarea atribuţiilor conferite de lege. 
Aceasta nu exclude, în nici un caz, 
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posibilitatea judecătorului, garantată de 
art.53 şi 114 din Constituţie, de a anula actele 
administrative ilegale emise de autorităţile 
publice şi de a dispune repararea pagubelor 
produse prin astfel de acte ori prin 
nesoluţionarea în termenul legal a unei 
cereri. 

Totodată, pentru a determina dacă o 
instanţă poate fi considerată independentă, în 
special în ceea ce priveşte executivul, în 
jurisprudenţa CtEDO s-au reţinut [24, p.433-
434] următoarele criterii de apreciere: 

- modul de desemnare şi durata 
mandatului judecătorilor, 

- existenţa garanţiilor împotriva 
presiunilor exterioare, 

- faptul dacă există sau nu aparenţa 
de independenţă. 

În prezenţa diferitelor sisteme de 
desemnare a judecătorilor, ideea funda-
mentală care-şi face tot mai mult loc în 
mentalitatea modernă este că, faţă de 
reglementările juridice foarte numeroase în 
vigoare, care guvernează relaţii economice, 
sociale şi politice deosebit de complexe, este 
necesar ca judecătorii să posede o serioasă 
pregătire de specialitate şi o temeinică 
experienţă. Recrutarea şi promovarea lor în 
spiritul acestui imperativ, după cum 
menţionează prof. T. Drăganu, nu sunt însă 
imposibile decât dacă ele au loc pe bază de 
concurs, desfăşurat în faţa unei comisii 
formate din personalităţi de înalt prestigiu 
profesional, în majoritatea lor aparţinând 
însuşii corpului judecătoresc, căci numai aşa 
triumful meritului personal poate fi asigurat, 

iar influenţele politicianiste eliminate [8, 
p.343]. 

În Republica Moldova, competenţele în 
privinţa recrutării judecătorilor sunt 
îndeplinite de către Consiliul Superior al 
Magistraturii, organism ce poate fi considerat 
ca aparţinând corpului magistraţilor. Nu-
mirea în funcţie a judecătorilor este realizată 
de Preşedintele RM, dar numai la propunerea 
Consiliului Superior al Magistraturii (art.11 
al.1 din Legea cu privire la statutul 
judecătorului) [20]. Sistemul adoptat acordă 
întâietate Consiliului Superior al Magistra-
turii, care este competent în ce priveşte 
impunerea criteriilor de pregătire profesio-
nală avute în vedere la selectarea judecă-
torilor, actul de numire fiind condiţionat de 
propunerea formulată de Consiliul Superior 
al Magistraturii. 

Prin acest sistem, se acordă prioritate 
organului profesional, şi în cazul unui 
conflict cu reprezentantul puterii executive, 
în privinţa numirii în funcţie a unui anumit 
candidat. Astfel, Preşedintele RM poate 
refuza o singură dată numirea judecătorilor 
propuşi de către Consiliul Superior al 
Magistraturii. Refuzul trebuie să fie motivat. 
În această situaţie, dacă Consiliul Superior al 
Magistraturii susţine propunerea iniţială, 
trebuie să motiveze opţiunea sa, iar şeful 
executivului este obligat să procedeze la 
numire, actul său devenind unul formal 
(art.11 al.3-5 din Legea cu privire la statutul 
judecătorului) [20]. 

Desigur, un asemenea sistem nu este 
lipsit de carenţe, fapt care s-a demonstrat cu 
prisosinţă în ultimii ani, când preşedintele 
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ţării a respins unele candidaturi a căror 
moralitate dubioasă a stârnit un val de critici 
în societate, însă cert rămâne faptul că 
preşedintele ţării nu ar trebui nici într-un caz 
să decidă ce judecător să rămână în funcţie şi 
ce judecător să fie concediat, altfel vom asista 
la un şir de abuzuri, care au periclitat justiţia 
moldovenească şi în trecut, când cei care nu 
conveneau sistemului politic şi nu-i executau 
ordinele erau demişi, iar cei docili guver-
nanţilor erau promovaţi. 

În cazul în care există disfuncţii la 
nivelul CSM în ceea ce priveşte evaluarea 
judecătorilor, atunci probabil ar trebui 
fortificat mecanismul de evaluare al 
judecătorilor. Dacă CSM consideră că aceşti 
judecători sunt buni în urma unui proces 
sigur de evaluare, atunci preşedintele ţării nu 
are decât fie să accepte propunerea CSM, fie 
să vină cu obiecţii publice în acest sens. Acest 
lucru ar putea contrabalansa poziţia CSM 
prima dată, iar în cazul în care totuşi a doua 
oară CSM acceptă aceeaşi poziţie, atunci 
efectul va fi scăderea încrederii în corpul de 
judecători şi acest risc trebuie să şi-l asume 
CSM. 

Cât priveşte durata mandatului, în 
literatura de specialitate s-a menţionat [24, 
p.434] că, această expresie este una înşelă-
toare întrucât ar putea lăsa să se înţeleagă că 
aspectul temporal este determinant, ceea ce 
nu este cazul. În fapt, ceea ce contează sunt 
garanţiile oferite judecătorului pe durata 
mandatului său, în special inamovibilitatea. 

Prin inamovibilitate se înţelege dreptul 
pe care îl au persoanele ce deţin funcţia de 
judecător de a fi protejate faţă de orice 

măsură arbitrară referitoare la: detaşarea (în 
scopul îndeplinirii unei funcţii în cadrul 
secretariatului Consiliului Superior al Magis-
traturii sau al Institutului Naţional al 
Justiţiei), suspendarea, demisia, eliberarea 
din funcţie sau chiar promovarea şi 
transferarea acestuia. 

Toate aceste măsuri se adoptă de 
Consiliul Superior al Magistraturii, organ 
independent, format în vederea organizării şi 
funcţionării sistemului judecătoresc, garant al 
independenţei autorităţii judecătoreşti şi 
căruia îi sunt subordonaţi judecătorii. 
Detaşarea, promovarea şi transferarea jude-
cătorilor se face doar cu consimţământul 
acestora. Promovarea în funcţia de judecător 
la o instanţă superioară, numirea în funcţia 
de preşedinte sau de vicepreşedinte de 
instanţă şi transferarea judecătorului la o 
instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă 
inferioară vor fi precedate de evaluarea 
performanţelor judecătorului în condiţiile 
Legii nr. 154 din 5 iulie 2012 privind selecţia, 
evaluarea performanţelor şi cariera judecă-
torilor [22] şi regulamentelor Consiliului 
Superior al Magistraturii. Judecătorii pot 
solicita transferarea la o instanţă de acelaşi 
nivel doar după expirarea a 5 ani de la 
numirea în funcţie, iar judecătorii care deţin 
funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al 
instanţei judecătoreşti pot solicita transfe-
rarea la o instanţă de acelaşi nivel sau la o 
instanţă inferioară doar după expirarea 
mandatelor respective sau revocarea din 
funcţie (art. 20 al.2-3 din Legea privind 
statutul judecătorului) [20]. 
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Inamovibilitatea nu trebuie privită ca o 
favoare pentru judecători, ci mai degrabă ca o 
garanţie pentru justiţiabili. De aceea, 
inamovibilitatea trebuie să se aplice şi cu 
privire la modul de desemnare a judecă-
torilor în colegiile instanţelor şi cu privire la 
repartizarea dosarelor şi posibilitatea de 
schimbare a judecătorului.  

Cât priveşte existenţa garanţiilor 
împotriva presiunilor exterioare, este evident 
că o instanţă de judecată nu mai este 
independentă în cazul în care solicită opinia 
unei autorităţi externe cu privire la inter-
pretarea unui text şi ulterior trebuie să se 
conformeze acesteia. Astfel, în cauza Chevrol 
contra Franţei, [19] reclamanta Yamina 
Chevrol, cetăţean francez, introduce o 
acţiune în contencios administrativ, în cadrul 
căreia Consiliul de Stat solicită, ca o chestiune 
prejudicială, Ministerului Afacerilor Externe 
să se pronunţe asupra existenţei reciprocităţii 
în aplicarea unui tratat internaţional, instanţa 
administrativă considerându-se legată de 
soluţia primită. În hotărârea sa Curtea a 
precizat că exercitarea întregii jurisdicţii de 
către un tribunal presupune ca acesta să nu 
renunţe la nici una dintre componentele 
funcţiei de a judeca, apreciind că reclamanta 
nu poate fi considerată a fi avut acces la un 
tribunal care are sau căreia să îi fi fost 
recunoscută o competenţă suficientă pentru a 
se pronunţa asupra tuturor problemelor de 
fapt şi de drept pertinente pentru a tranşa 
litigiul. 

Interzicerea presiunilor exterioare este 
consacrată şi în Standardele Minime de 
Independenţă Judiciară [25], care prevăd că 

miniştrii nu vor exercita nici un fel de 
presiuni asupra judecătorilor nici vădit, nici 
în secret şi nu vor face declaraţii care 
afectează negativ independenţa judecătorilor, 
priviţi individual sau a puterii judecătoreşti, 
ca întreg (pct. 16). Intervenţiile autorităţilor 
guvernamentale, a şefului Statului într-o 
procedură în curs, oricare ar fi motivele 
invocate pentru a le justifica, pot să fie 
incompatibile cu independenţa tribunalelor, 
prin conţinutul şi modalitatea în care ele sunt 
exercitate. Oricare ar fi impactul real al unor 
asemenea intervenţii asupra derulării proce-
durii, în mintea justiţiabililor pot trezi 
suspiciuni obiective privind independenţa 
justiţiei. Acestea relevă „o lipsă de respect 
faţă de puterea judiciară” (CEDO, Hotărârea 
Sovtransavto Holding vs. Ucraina din 25 iulie 
2002) [18]. 

Trebuie să menţionăm că presiunile 
exterioare pot fi exercitate nu doar de către 
organele executive ale statului, ci şi de 
diferite grupuri de interese, care utilizează în 
calitate de instrument de presiune mijloacele 
mass-media. În literatura de specialitate, [26, 
p.17] s-a arătat în acest sens că, atât în cadrul 
audiovizualului, cât şi în presa scrisă se 
abuzează de libertatea de exprimare consa-
crată constituţional, precum şi de dreptul de 
a participa la dezbaterile publice din sălile de 
judecată. Deseori, televiziunea filmează 
persoane în stare de arest preventiv, 
indicându-li-se numele şi prenumele, date 
din cazier, informaţii legate de profesiune şi 
date personale, familiale şi din conţinutul 
relatării şi montajul filmului se extrage 
concluzia că persoana a comis fapta şi va fi cu 



73 
 

siguranţă condamnată. Nu de puţine ori s-au 
făcut arestări în faţa camerelor de luat vederi 
inducându-se publicului telespectator ideea 
că persoana reţinută este răufăcător (se 
ataşează de multe ori alte epitete grăitoare 
pentru a reliefa că persoana a comis cu 
certitudine fapta ilicită) şi cu siguranţă va fi 
condamnată, mai ales prin indicarea limitelor 
de pedeapsă cu închisoarea. 

Prezentarea acestora în cursul urmăririi 
penale a creat pentru judecători o presiune 
atunci când aceştia au fost sesizaţi, de pildă, 
cu luarea măsurii prelungirii arestului 
preventiv, sau trimişi în judecată şi din 
probele administrate nu a reieşit vinovăţia 
suspectului ori a rezultat o altă stare de fapt 
ce a condus la aplicarea unei pedepse mai 
blânde. 

Pentru a relata cu acurateţe asemenea 
stări şi împrejurări este recomandabil şi 
obligatoriu din punct de vedere al eticii şi 
deontologiei profesiei de ziarist să se apeleze 
la autorităţile judiciare, care prin biroul de 
informare şi relaţii publice să prezinte un 
punct de vedere oficial în măsura în care 
informaţiile solicitate nu sunt exceptate de la 
accesul liber al cetăţenilor. 

Un alt criteriu de apreciere a indepen-
denţei este cel al aparenţei. Din jurisprudenţa 
Curţii de la Strasbourg (CEDO Campbell şi 
Fell vs. UK), rezultă că este necesar nu numai 
ca justiţia să se realizeze în fapt, ci să existe şi 
toate aparenţele din care să reiasă 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege 
pentru ca judecata să se desfăşoare în mod 
echitabil. [15] Aparenţa de independenţă 
semnifică în acest sens încrederea pe care 

tribunalele trebuie să o inspire populaţiei 
într-o societate democratică. Această cerinţă 
este consacrată pe plan internaţional prin 
adagiul preluat din sistemul anglo-saxon 
potrivit căruia: „justice must not only be done, it 
must be seen to be done” (justiţia nu trebuie 
numai să fie înfăptuită, trebuie să fie văzută 
ca fiind înfăptuită) [10]. 

În aprecierea bănuielilor cu privire la 
posibila lipsă de aparenţă a independenţei, se 
are în vedere punctul de vedere al celui vizat, 
însă susţinerile sale trebuie să fie justificate 
din punct de vedere obiectiv. Astfel, s-a decis 
că, din moment ce într-un tribunal se află o 
persoană care este subordonată ca funcţie şi 
sarcini faţă de una din părţi, justiţiabilii pot 
să se îndoiască în mod legitim de inde-
pendenţa acelei persoane [1, p. 197] - se 
consacră astfel necesitatea independenţei nu 
doar faţă de executiv şi legislativ, ci şi faţă de 
părţi (CEDO, Chevrol vs. Franţa 13.02.2003 
par 77). [19] 

În raportul de independenţă faţă de 
părţi, este cert faptul că o instanţă nu poate fi 
considerată independentă atunci când una 
dintre părţi este şi judecător, aşa cum se 
întâmplă de multe ori în situaţia procedurilor 
administrativ-jurisdicţionale. Concluzia 
rămâne valabilă şi atunci când o parte are un 
rol determinant în cadrul procedurii. Spre 
exemplu, Curtea europeană a infirmat din 
punct de vedere al conformităţii cu 
Convenţia, procedura din faţa curţii marţiale 
britanice. În cadrul acesteia, judecătorii erau 
numiţi de un ofiţer care exercita şi funcţia de 
acuzator. Mai mult, acelaşi ofiţer putea 
dizolva instanţa, iar executarea deciziei 
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judecătorilor era suspusă aprobării acestuia. 
În aceste condiţii, Curtea a constatat de mai 
multe ori încălcarea dreptului de a fi judecat 
de un tribunal independent şi imparţial. [14] 
În mod identic, nu este un tribunal 
independent, un colegiu al medicilor din care 
face parte un medic ce este subordonat 
administrativ medicului care a formulat 
sesizarea în faţa colegiului. [6, p.82] 

Pentru a fi luate însă în considerare, 
aparenţele trebuie să fie de natură a crea 
temeri privitoare la lipsa de independenţă 
sau imparţialitate, care să fie justificate în 
mod obiectiv. Şi percepţia acuzatului sub 
acest aspect trebuie luată în considerare, fără 
însă ca ea să joace un rol decisiv. 

Din aceste motive, Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului în cauza Altay c. Turcia 
[17] a statuat că acuzatul a avut motive 
obiective să se îndoiască de independenţa şi 
imparţialitatea instanţei judecătoreşti care l-a 
judecat, datorită prezenţei în compunerea ei a 
unui judecător militar. În cauză, chiar dacă se 
constată existenţa unor garanţii constitu-
ţionale şi legale privind independenţa şi 
imparţialitatea judecătorilor militari, alte 
elemente ale statutului lor sunt de natură să 
le pună în discuţie (cum ar fi faptul că este 
vorba de militari continuând să aparţină 
armatei, care, la rândul ei, depinde de 
puterea executivă, precum şi faptul că ei 
rămân supuşi disciplinei militare, iar 
desemnarea şi numirea lor necesită în mare 
măsură intervenţia administraţiei şi a 
armatei). Faptul că acuzatul, un civil, a fost 
judecat penal de o instanţă în compunerea 
căreia intră chiar şi un singur judecător 

militar, alături de 2 judecători civili, este de 
natură să îl facă pe acuzat, în mod legitim, să 
se teamă că instanţa s-ar putea lăsa condusă 
de considerente străine naturii cauzei sale. 
Altfel spus, temerile reclamantului cu privire 
la lipsa de independenţă şi de imparţialitate a 
jurisdicţiei pot fi considerate ca fiind 
justificate în mod obiectiv. 

În afara acelor criterii pe care le-am 
analizat mai sus este indispensabil să 
amintim în acest context şi despre com-
ponenta financiară, care are şi ea un rol 
deosebit în asigurarea independenţei justiţiei, 
de aceea credem că sistemul judecătoresc şi, 
în special Consiliul Superior al Magistraturii, 
trebuie să militeze cu mai multă determinare 
pentru alocarea unui procent rezonabil din 
PIB pentru justiţie şi pentru descentralizarea 
deciziilor bugetare. 

 Independenţa justiţiei presupune asi-
gurarea resurselor materiale necesare bunei 
funcţionări a justiţiei ca serviciu public, 
precum şi asigurarea independenţei indivi-
duale a magistraţilor şi sub aspect financiar, 
prin salarizarea acestora pe baza unor criterii 
obiective, stabilite prin lege, spre a se afla la 
adăpost de puterea discreţionară a execu-
tivului şi la un nivel al indemnizaţiei care să 
ia în considerare importanţa socială a funcţiei 
exercitate, riscurile inerente acesteia şi 
regimul incompatibilităţilor şi interdicţiilor la 
care sunt supuşi magistraţii.  

De asemenea, CSM trebuie să susţină 
creşterea bugetului instanţelor, pentru a 
acoperi nu doar majorarea necesară a 
numărului de judecători, ci şi creşterea 
fondurilor alocate pentru pregătirea profe-
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sională a magistraţilor şi pentru investiţii, 
care trebuie să ţină pasul cu necesitatea 
măririi numărului de judecători şi personal 
auxiliar. 

 
Concluzii 
- Esenţa principiului independenţei 

justiţiei este libertatea deplină a judecătorului 
de a judeca şi soluţiona cauzele deduse 
instanţei; nimeni din afară – nici guvernul, 
nici grupurile de presiune, nici un individ 
sau chiar nici un alt judecător – nu ar trebui 
să se implice, sau să încerce să deturneze 
calea justiţiei, în situaţia în care un judecător 
conduce o cauză şi ia o decizie. 

- Sunt trei condiţii minime pentru 
independenţa puterii judecătoreşti: a) 
siguranţa funcţiei: de exemplu, mandatul 
judecătorului, indiferent că este pe viaţă, sau 
până la vârsta pensionării, sau pe durată 
determinată, trebuie să fie protejat faţă de 
amestecul arbitrar sau discreţionar al 
executivului sau a altei autorităţi competente 
în procedura de numire; b) independenţa 
instituţională, care presupune nu doar 
interdicţia imixtiunilor din partea legisla-
tivului sau executivului, dar şi independenţa 
în ceea ce priveşte chestiunile administrative 
legate direct de exercitarea funcţiei 
judecătoreşti. Nici o forţă din exterior nu 
poate fi abilitată să se amestece în chestiunile 
ce ţin direct şi imediat de atribuţiile de 
judecată; c) siguranţa financiară, prin 

asigurarea unui nivel de trai decent 
membrilor corpului judecătoresc şi un buget 
rezonabil pentru funcţionarea eficientă a 
instanţelor de judecată. 

- Este esenţial pentru independenţa 
puterii judecătoreşti şi pentru păstrarea 
încrederii populaţiei în sistemul de justiţie ca 
nici executivul, nici legislativul şi nici 
judecătorul să nu dea impresia că deciziile 
judecătoreşti ar putea fi influenţate. 

- Este indispensabilă găsirea unui just 
echilibru între nevoia de a responsabiliza mai 
mult magistraţii prin diverse instrumente 
legale şi obiectivul păstrării independenţei 
acestora. În acest sens, este esenţială crearea 
unui cadru unitar de interpretare a 
elementelor constitutive ale fiecărei abateri în 
parte, astfel încât procedurile disciplinare să 
nu fie utilizate ca mijloace de constrângere 
sau de influenţare indusă a instanţelor şi să 
nu se aducă atingere unor principii fun-
damentale ale înfăptuirii justiţiei: indepen-
denţa puterii judecătoreşti, securitatea 
raporturilor juridice şi dreptul la un proces 
echitabil. 

- Principiul independenţei judecătorilor 
nu a fost conceput în beneficiul personal al 
judecătorilor înşişi, ci pentru a proteja 
oamenii împotriva abuzurilor de putere. 
Aşadar, independenţa nu este un privilegiu 
al judecătorilor, ci un beneficiu al cetăţenilor. 
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FRAUDA, CONFLICTUL ŞI LITIGIUL ELECTORAL 
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Summary: During the election campaigns, on numerous occasions many frauds are committed. 

Electoral disputes and conflicts arise both between candidates, between candidates and voters or even among 
the voters themselves. The misunderstandings which appear during the election campaign may generate 
electoral disputes, many kinds of conflict which might be followed with lots of frauds. în the following we will 
try to define these concepts for a better understanding. în general, the concept of electoral conflict can be 
understood as a disagreement or a contradiction between the participants în election race. Electoral dispute can 
be called as the procedure for dealing with complaints which are focused on an alleged breach or a violation of 
rights provided by the electoral law. Electoral fraud may be characterized as a violation of electoral norms and 
standards committed în an election. 

 Pe durata campaniilor electorale, sunt comise nenumărate fraude. Conflictele electorale se iscă între 
candidaţii electorali, alegători, precum şi alţi participanţi ai campaniilor electorale. Este necesar de a face o 
delimitare între noţiunile de litigiu, fraudă şi conflict electoral. În prezentul articol am încercat să abordăm 
toate aceste noţiuni evidenţiind specificul fiecărei dintre acestea. În toate dintre aceste cazuri se vorbeşte despre 
o violare a drepturilor electorale, servind drept temei pentru survenirea răspunderii pentru încălcarea 
legislaţiei electorale. 

Cuvinte-cheie: răspundere, drept electoral, fraudă, conflict, litigiu. 
 
 

nvestigaţia de faţă are drept scop analiza 
fenomenului corupţiei în domeniul elec-
toral, fiind drept temei de răspundere 

pentru încălcarea legislaţiei electorale.  
Aplicarea corectă a legilor şi regula-

mentelor electorale reprezintă un element 
esenţial în desfăşurarea unor alegeri libere şi 
corecte. O bună aplicare a legislaţiei nu 
reprezintă numai aplicarea corectă a cadrului 
legal în domeniul electoral, dar şi conferă 
alegătorilor încredere în desfăşurarea unui 
proces electoral corect. 

În ceea ce priveşte tratarea proble-
maticii a răspunderii electorale, în general, şi 
a problematicii cercetate în articol, în special, 
putem evidenţia autori precum: Guceac I., 
Pascari A., Novac S., Вешняков М., Ищенко 
Е.П., Ищенко, А.Е., Охотников Р.А. 

Cercetările ştiinţifice în prezentul arti-
col s-au fundamentat pe principiul corapor-
tului interacţiunii dintre diferite metode, 
procedee şi tehnici de investigare. 

În cadrul cercetării au fost utilizate 
analiza şi sinteza, inducţia şi deducţia, 

I 
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generalizarea care au creat viziuni obiective, 
adevărate despre principiile răspunderii 
juridice şi structura lor funcţională. 

Prin Constituţia Republicii Moldova, 
ţara noastră a fost proclamată drept stat 
independent, suveran şi democratic. Inves-
tirea reprezentanţilor poporului în funcţii 
publice are loc în urma organizării alegerilor, 
care trebuie să se desfăşoare în condiţii 
democratice, şi cu respectarea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului. Toate 
aceste valori democratice sunt prevăzute în 
legislaţia naţională a Republicii Moldova. 
Cerinţele legislaţiei electorale naţionale sunt 
obligatorii pentru toţi actorii electorali, 
cetăţeni, societate civilă şi autorităţi publice 
locale sau centrale. 

În conformitate cu art.38 (1) din 
Constituţia Republicii Moldova „voinţa 
poporului constituie baza puterii de stat. 
Această voinţă se exprimă prin alegeri libere, 
care au loc în mod periodic prin sufragiu 
universal, egal, direct, secret şi liber 
exprimat” [1].  

Din cauza situaţiei materiale precare a 
majorităţii populaţiei Republicii Moldova, 
care este sub limita sărăciei, încălcarea 
legislaţiei electorale este un lucru obişnuit în 
societatea noastră. 

Din păcate, nu există alegeri în care să 
nu se fi depistate cazuri de mituire a 
alegătorilor pentru ca aceştia să-şi exprime 
votul în favoarea unui candidat. Acest 
fenomen s-a transformat într-un obicei 
electoral, în special în unele localităţi rurale 
ale ţării [2, p.15]. 

Alegerile pot fi privite ca o 
conglomeraţie de norme, dar care formează 
un sistem bine structurat de norme juridice 
electorale.  

Însă, există şi o parte mai puţin formală 
a alegerilor, nenormativă, care se referă la 
condiţiile socio-culturale, nivelul de dezvol-
tare politică şi juridică a cetăţenilor, încre-
derea acestora în desfăşurarea corectă a 
alegerilor. 

De obicei, în timpul campaniilor 
electorale se observă o activizare emoţională 
mai puternică a cetăţenilor, deseori însoţite 
de careva excese care dau naştere la conflicte 
electorale. 

Însă, aceste fenomene nu întotdeauna 
trebuie să fie private ca nişte fenomene 
negative, deoarece acestea deseori scot la 
iveală lacune legislative şi încălcări la nivel 
de aplicare corectă a normelor electorale, 
înlăturarea cărora va facilita realizarea 
corectă a drepturilor constituţionale a 
cetăţenilor. În afară de aceasta, activizarea 
cetăţenilor în perioada electorală, denotă 
creşterea nivelului de cultură politică şi a 
cunoaşterii drepturilor şi modalităţilor de 
apărare a acestora [2, p.20]. 

În perioada desfăşurării campaniilor 
electorale, sunt în numeroase rânduri 
săvârşite careva abateri şi neînţelegeri, atât 
între candidaţii, precum şi între candidaţi şi 
alegători sau chiar şi alegatori. Aceste 
conflicte electorale nu au o definiţie concretă 
în legislaţia RM, iar în doctrina de specialitate 
fiind tratate în mod diferit.  

În orice scrutin electoral există o 
concurenţă între candidaţii care aspiră la 
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anumite funcţii de stat. Aceştia, de regulă, 
prin programele sale electorale, propun 
soluţii diferite asupra principalelor probleme 
din societate şi fiecare în parte doreşte să 
obţină încrederea şi voturile alegătorilor. În 
cadrul oricărui campanii electorale concu-
renţii sunt tentaţi a încălca legislaţia în 
vigoare pentru a se menţine la putere sau 
pentru a ajunge la aceasta.  

Cu părere de rău, motto-ul de bază a 
multor candidaţi electorali este „scopul scuză 
mijloacele. Dacă ne considerăm a fi un stat 
democratic, în care legea stă în capul mesei, 
atunci este inadmisibilă tolerarea încălcărilor 
electorale.  

Aceste neînţelegeri pot genera careva 
conflicte electorale, pot fi comise careva 
fraude sau se pot isca careva litigii electorale. 
În cele ce urmează vom încerca să definim 
aceste noţiuni pentru o mai bună înţelegere a 
acestora.  

Din cauza sărăciei caracteristică pentru 
o bună parte din populaţia Republicii Mol-
dova, a mentalităţii oamenilor, fraudele 
electorale sunt un lucru obişnuit în societatea 
noastră. Deja suntem obişnuiţi cu faptul că 
practice în toate campanile electorale desfă-
şurate până acum, practice mereu ies la 
iveală cazuri de mituire a alegătorilor pentru 
ca aceştia să-şi exprime votul în favoarea 
unui candidat – acest fenomen s-a transfor-
mat într-un obicei electoral.  

Substituirea, falsificarea prin orice 
mijloace a rezultatelor votării, deschiderea 
urnelor de vot înainte de termenul stabilit 
prin lege, atacarea localurilor secţiilor de 
votare, sustragerea urnelor de vot sau a 

documentelor electorale, nefurnizarea de 
către persoanele cu funcţii de răspundere a 
datelor şi materialelor solicitate de organele 
electorale, precum şi neîndeplinirea hotă-
rârilor acestora sunt doar câteva fraude, 
sancţiunea pentru care este prevăzut ă de 
legislaţia penală şi contravenţională.  

În afară de aceasta, mai sunt şi alte 
încălcări, care nu se încadrează în limitele 
contravenţiei administrative şi nu întrunesc 
elementele constitutive ale infracţiunii, adică 
care de obicei nu conduc la sancţionarea 
autorilor lor.  

De regulă acestea sunt numite „tehno-
logii murdare” şi sunt considerate încălcări ce 
pot conduce la schimbarea opiniei electo-
ratului şi influenţarea rezultatelor alegerilor. 
Astfel, sunt încălcate drepturile omului şi 
compromise valorile democratice şi ale 
statului de drept.  

Spre exemplu, acordarea de compen-
saţii alegătorilor „fideli” nu este sancţionată 
de legislaţia penală sau contravenţională, 
însă este considerată o fraudă. În aşa mod, 
rolul instanţelor de judecată este foarte mare, 
deoarece anume ele, datorită puterii de 
decizie şi de interpretare a legislaţiei vor 
stabili care anume acţiuni sunt considerate 
fraude, reieşind din prevederile legislaţiei în 
vigoare [2, p.21].  

Legiuitorul nu a prevăzut o listă 
exhaustivă a tuturor încălcărilor care sunt 
considerate a fi fraude electorale, însă toate 
aceste încălcări pot avea loc sub diferite 
aspecte şi la diferite etape electorale. Acestea 
sunt sesizate de către persoane ce consideră 
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că prin diferite acţiuni sau inacţiuni le-au fost 
lezate anumite drepturi electorale. 

Cauzele ce au provocat comiterea 
fraudelor sunt foarte diverse. Printre acestea 
putem enumera: necunoaştere a legislaţiei, 
acţionarea intenţionată a făptaşului, într-un 
fel sau altul are loc încălcarea legislaţiei şi 
respectiv a drepturilor altor persoane.  

Clasificare fraudelor poate fi făcută 
după criteriul pericolului social care îl 
reprezintă şi în dependenţă de răspunderea 
care survine în urma comiterii acestor fraude 
şi astfel, legislaţia electorală distinge răspun-
derea juridică, şi anume răspunderea admi-
nistrativă şi cea penală. 

Totodată, doctrina mai distinge şi un 
alt fel de răspundere, denumită răspundere 
electorală. 

Această răspundere, în viziunea unor 
specialişti, reprezintă acea răspundere pe 
care o poartă candidaţii şi organele electorale 
în procesul electoral. Astfel, spre exemplu 
nerespectarea de către un candidat a 
condiţiilor prevăzute de legislaţia electorală 
poate avea în consecinţă respingerea sau 
excluderea candidaturii sale din lupta 
electorală. 

Guceac I. defineşte răspunderea electo-
rală ca fiind răspunderea pentru încălcarea 
legislaţiei electorale, ca instrument de drept 
public care asigură interesul poporului în 
calitatea acestuia de deţinător exclusive al 
suveranităţii naţionale în procesul de 
realizare de către cetăţeni a drepturilor 
electorale şi a dreptului de participare la 
referendumuri. În dependenţă de aparte-
nenţa ramurală a normelor încălcate, 

răspunderea pentru încălcarea legislaţiei 
electorale poate fi de mai multe feluri: 
constituţională, contravenţională şi penală [3, 
p.197-198]. 

 Şi noi la rândul nostru suntem de 
părerea că raspunderea electorală nu este o 
categorie separată pentru încălcarea legis-
laţiei electorale, dar răspunderea electorală la 
rândul său se clasifică în mai multe tipuri, în 
dependenţă de normele încălcate. 

Legislaţia electorală nu dă definiţia 
fraudelor electorale şi nu cuprinde vreun 
capitol aparte destinat acestora. Cu toate 
acestea, legislaţia naţională prevede răspun-
dere juridică şi sancţiuni pentru încălcarea 
legislaţiei electorale, acestea fiind prevăzute 
de Codul Penal, Codul Electoral şi Codul de 
Contravenţii Administrative.  

Potrivit literaturii de specialitate, prac-
ticii şi teoriei domeniului electoral, frauda 
electorală poate fi caracterizată printr-o 
încălcare a normelor şi standardelor electo-
rale, săvârşită în cadrul unui scrutin electoral. 

Astfel, o altă definiţie a fraudelor 
electorale ar putea fi următoarea: „acţiunile 
(inacţiunile) săvârşite cu intenţie şi rea-
credinţă de către o persoană cointeresată, 
având ca scop obţinerea în cadrul procesului 
electoral a unor rezultate false sau influ-
enţate”.  

Astfel de fapte aduc prejudicii atât 
adversarilor electorali cât şi alegătorilor fiind 
compromise valorile democratice, deoarece 
acestea încalcă drepturile electorale ale 
alegătorilor şi concurenţilor electorali. Pentru 
a diferenţia frauda de încălcare electorală 
trebuie să menţionăm faptul că frauda este 
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caracterizată prin intenţie şi rea credinţă, iar 
prin încălcarea se poate subînţelege o eroare 
sau o greşeală [2, p.22]. 

Oricum, legislaţia naţională nu diferen-
ţiază în nici un fel aceste noţiuni şi credem că 
este foarte greu de a realiza o astfel de 
diferenţă în practică. Din punct de vedere 
teoretic, considerăm că folosirea termenelor 
respective sunt necesare [4]. 

În realitate, în cursul oricărei campanii 
electorale sunt inevitabile anumite situaţii de 
conflict între participanţii la relaţiile de drept 
electoral.  

Raporturile juridice generate de conflic-
tele electorale implică declanşarea unui me-
canism legal de soluţionare a acestora, 
reglementat de dispoziţiile Constituţiei Repu-
blicii Moldova Codului electoral, Legii 
contenciosului administrativ şi ale Codului 
de procedură civilă [5, p.52]. 

În linii generale, conflictele electorale 
pot fi înţelese ca nişte neînţelegeri sau 
contraziceri între participanţii cursei electo-
rale.  

În sens mai restrâns, aceste conflicte 
electorale sau contraziceri, presupun neînţe-
legeri cu privire la aplicarea normelor electo-
rale, care apar odată cu numirea, pregătirea, 
desfăşurarea şi stabilirea rezultatelor alege-
rilor în instituţiile publice centrale şi locale, 
de asemenea şi în perioada între alegeri, care 
sunt soluţionate de către comisiile electorale 
de diferit nivel, fie în instanţa de judecată [6, 
p.76]. 

Mai sus a fost tratată noţiunea de 
conflict electoral sub aspectul cauzei apariţiei 
acestuia-aplicarea incorectă a normelor 

electorale, însă aceste precizări au careva 
neclarităţi, astfel încât, P.E. Ohotnicov, 
menţionează că conflictele electorale pot 
apărea şi pot fi soluţionate şi înafara campa-
niilor electorale. Însă aceste conflicte, prin 
natura sa juridică, nu încetează a fi 
considerate electorale, totodată fiind consi-
derate a fi mai mult o excepţie, deoarece, 
majoritatea conflictelor electorale apar la 
diferite etape a desfăşurării alegerilor [7, p. 
56]. 

Mai există o opinie referitor la natura 
conflictelor electorale. V.D. Mostovshikov, 
consideră că conflictele electorale pot să 
apară la etapa elaborării normelor electorale, 
în interiorul organului emitent al acestor 
norme, între puterile publice centrale şi/sau 
locale [13, p. 159-160]. 

În cele din urmă putem conchide că 
conflictul electoral reprezintă o varietate a 
neînţelegerilor sociale, încă cu caracter 
specific, dat fiind faptul că au loc, în mare 
parte, în timpul campaniilor electorale, 
precum şi în proces de desfăşurare a 
alegerilor. 

Conflictele electorale apar nu doar în 
legătură cu aplicarea legislaţiei electorale, ci 
în timpul transpunerii în practică a normelor 
electorale, de către subiecţii electorali. 

În cele din urmă putem conchide că 
conflictele electorale sunt conflictele care 
apar în procesul aplicării prevederilor 
legislaţiei electorale, şi anume în etapele de 
organizare şi desfăşurare propriu-zisă a ale-
gerilor, de colectare şi numărare a voturilor. 

Drept premise ale unor conflicte electo-
rale pot fi litigii electorale, care pot fi diverse, 
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de exemplu, comiterea unor încălcări cu 
caracter electoral sau interpretarea neunivocă 
a legii electorale de către diferiţi subiecţi de 
drept etc. [7, p.52]. 

În cadrul scrutinelor electorale, cetă-
ţenii au drept egal la exprimarea liberă a 
opţiunilor sale politice. Lupta electorală a 
adversarilor politici presupune o dispută 
bazată pe concurenţă, care la rândul său este 
reglementată de legislaţia naţională în ge-
neral, şi de legislaţia electorală în special. În 
cadrul procesului electoral apar o serie de 
situaţii de conflict. Fiecare dintre adversari 
tinde să demonstreze că anume partea 
adversă se face vinovată de încălcarea unor 
norme şi astfel apar litigiile electorale.  

Litigiile electorale mai apar şi în urma 
comiterii de către alţi participanţi la alegeri a 
fraudelor şi încălcărilor electorale sau prin 
dezacordul actorilor electorali cu unele acte 
emise de organele electorale, cu rezultatele 
alegerilor etc. De fapt, orice persoană cu 
drept de vot este în drept să depună o 
contestaţie organelor electorale sau instanţei 
de judecată atunci când consideră că au fost 
încălcate prevederile legislaţiei electorale [2, 
p.30].  

Aşadar, litigiu electoral este un conflict 
care are la bază motive electorale şi constituie 
obiectul unui proces judiciar.  

În sens larg, prin litigii electorale pot fi 
înţelese nu numai conflictele ce ţin de 
competenţa instanţelor de judecată, ci orice 
conflict care a apărut în cadrul organizării 
sau desfăşurării alegerilor şi care poate fi 
examinat respectiv de către organele 
electorale sau instanţele de judecată.  

Apariţia litigiului de obicei este 
condiţionată de existenţa unei presupuse 
fraude, care în opinia persoanelor ce se 
consideră lezate în anumite drepturi sau 
libertăţi, pot influenţa rezultatele alegerilor 
sau împiedica alegătorii să-şi exercite liber 
dreptul la vot.  

Conflictele electorale şi mai târziu 
litigiile electorale pot apărea atât din 
iniţiativa unui concurent electoral, cât şi din 
partea alegătorilor [2, p.31]. 

Litigiile în procesul electoral sunt 
lucruri des întâlnite, dat fiind faptul că în 
cursa electorală participă un număr mare de 
persoane, iar miza este destul de mare pentru 
cei care-şi doresc să ajungă la o funcţie 
publică, aşadar deseori pentru a ajunge la 
rezultatul mult dorit se comit careva abateri 
sau încălcări de la prevederile legislative. 

Prin urmare, examinarea litigiilor 
electorale reprezintă o latură integrantă a 
procesului electoral. În calitate de subiecţi ai 
raporturilor juridice menţionate pot fi: orga-
nele electorale, concurenţii electorali şi 
reprezentanţii acestora, observatorii, mijloa-
cele de informare în masă, autorităţile 
publice centrale şi electorale, precum şi 
cetăţenii.  

Drept obiect al litigiilor electorale pot fi 
actele electorale, acţiunile şi inacţiunile, 
precum şi orice procedeu şi operaţiune 
electorală realizate de către organele electo-
rale, concurenţii electorali sau alţi subiecţi ai 
procesului electoral. 

 Astfel, litigiu electoral poate fi denu-
mită procedura de examinare a plângerilor şi 
contestaţiilor ce se axează pe o presupusă 
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încălcare sau lezare a drepturilor prevăzute 
de legislaţia electorală. 

În cadrul scrutinelor electorale, atât 
candidaţii, cât şi alte persoane, care participă 
la scrutin recurg la diverse metode şi acţiuni 
prin care tind să dezavantajeze oponenţii 
sesizând totodată o mulţime de încălcări 
admise de către adversari. Este foarte regre-
tabilă situaţia în care încălcările electorale pot 
fi tolerate de către persoanele responsabile 
din cadrul organelor electorale şi mai ales 
când sunt ignorate prin decizii ale instanţelor 
judecătoreşti [2, p.32].  

Prin admiterea unor încălcări sau 
fraude electorale, care pot genera litigii şi 
conflicte electorale are loc compromiterea 

valorilor democratice în societatea şi încăl-
carea drepturilor omului şi deseori pot duce 
la desfăşurarea unor noi alegeri în urma unor 
procese de judecată. 

Toate aceste urmări negative a 
încălcării legislaţiei electorale necesită noi 
investiţii financiare şi o risipă de eforturi ale 
societăţii şi autorităţilor publice, care ar putea 
fi direcţionate spre rezolvarea altor probleme 
importante existente ale comunităţii. Pentru 
toate abaterile de la prevederile normelor 
electorale şi comiterea fraudelor şi litigiilor 
electorale trebuie sa fie trase la răspundere 
persoanele care se fac vinovate pentru 
comiterea acestora. 
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laborarea normelor de drept nicio-
dată nu a constituit un scop în sine, ci 
doar o primă fază a procesului prin 

care se urmăreşte reglementarea relaţiilor 
inter umane potrivit voinţei de stat [13]. 
Elaborând actul corespunzător, legislatorul 
speră la transpunerea prescripţiilor legii în 
cadrul relaţiile sociale şi la obţinerea acelui 
rezultat spre care se tinde în cadrul activităţii 
sale de creare a normelor de drept. 

Activitatea de realizare a dreptului se 
încadrează în orice proces social existent, 
fiind o activitate umană care, alături de alte 
activităţi umane, indiferent de domeniu: 
social, economic, politic, spiritual, contribuie 
la dezvoltarea comunităţilor şi a persoanelor 
prin comunicarea eficientă dintre entităţile 
sociale şi membrii acestora pe baza legalităţii 
comportamentului uman. 

Procesul de realizare a normelor de 
drept este unul pe cât de complex, pe atât de 
multidimensional, implicând factori şi actori 
parte a unei societăţi cu valori dinamice şi 
tendinţe de modernizare.  

  Celebrul citat a lui L. Iavici: „Dreptul 
este nimic, dacă dispoziţiile lui nu-şi găsesc 

realizarea în activitatea oamenilor şi a 
organizaţiilor lor, în relaţiile sociale”[3], 
precum şi a Anitei Naschitz: „dreptul este un 
complex de reguli de conduită, având meni-
rea sa, pe calea unor dispoziţii generale 
referitoare la raporturile generale tipice, să 
reglementeze, într-un anumit scop conduita 
previzibilă a oamenilor, cel puţin cât priveşte 
cadrul ei (căci regula nu ar avea sens)”[12], 
nu ar putea fi ocolite de cel care ar încerca să 
studieze şi să definească în dimensiune 
juridică, rolul conduitei umane în realizarea 
dreptului. 

Realizarea dreptului ca rezultat final 
reprezintă obţinerea conformării cu normele 
prescrise, conformare care se înfăptuieşte 
datorită conţinutului valoric la nivelul 
conştiinţei colective, sau dreptul fără acest 
suport ar fi lipsit de substanţă, nu va fi 
perceput ca just, ar fi o umbră fără conţinut, 
astfel, astfel din acest motiv realizarea 
dreptului prin executarea şi respectarea 
normelor depinde de modul în care se 
impune la nivelul conştiinţei colective o 
anumită ierarhie a valorilor şi intereselor[9]. 
Realizarea dreptului se consideră a fi 

E 
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direcţionată spre acel rezultat spre care tinde 
legiuitorul şi care, după părerea sa, trebuie să 
urmărească un scop util. E necesar totodată 
de menţionat că atingerea scopurilor finale 
ale dreptului depăşeşte limitele realizării 
sale. Realizarea cuprinde şi finalizează, 
numai cu acţiunile cerute de lege.  

Realizarea dreptului în vigoare prin 
intermediul conformării – respectării şi 
executării atât din partea cetăţenilor, cât şi 
din partea organelor de stat şi a celorlalte 
persoane juridice în viziunea prof. Ioan 
Ceterchi deosebeşte 2 căi: realizarea normelor 
prohibitive sub influenţa sancţiunii şi 
realizarea normelor onerative şi permisive ce 
vizează situaţiile în care persoanele fizice şi 
juridice pot să îşi asume o iniţiativă, desfă-
şurând activităţi concretizate prin stabilirea 
de raporturi juridice[10]. 

 Norma juridică trebuie să se trans-
pună în comportamentul subiecţilor de drept, 
în aşa condiţii va fi considerată eficace. 
Adoptarea unei conduite conforme se 
realizează atunci când toţi destinatarii ajung 
să înţeleagă şi să cunoască textul legii. Având 
în vedere faptul că limbajul juridic are un 
caracter profesionist şi cu cât se diversifică 
domeniul, apar termeni mult mai complecşi, 
dificultăţile de înţelegere se multiplică. Unii 
autori descriu realitatea fenomenului pe 
deoparte ca inflaţie legislativă – datorită 
supralegiferării în domeniul naţional, şi pe 
de o alta – creşterea spectaculoasă a numă-
rului de specialişti în domeniul juridic ca 
rezultat al incompetenţei celor existenţi [10]. 

Eficacitatea normei de drept se consi-
deră negativă, dacă relaţiile reglementate de 

normă au consecinţe nedorite din punct de 
vedere al scopului final, în asemenea condiţii 
norma devine pur şi simplu un mijloc 
ineficient de reglementare al comporta-
mentului uman. Legiuitorul, la rândul său, 
nu este cointeresat în existenţa normelor 
neeficace sau, cu atât mai mult, a actelor cu 
eficacitate negativă [15]. 

Realizarea dreptului ca un proces 
distinct poate fi caracterizat din punct de 
vedere al laturilor obiectivă şi subiectivă. Cu 
toate acestea nu putem exclude legătura 
directă dintre finalitatea acestui proces şi 
calificarea juridică.  

Întru cât în cadrul etapelor de aplicare 
a dreptului calificarea juridică este cea care 
contribuie la apropierea situaţiei de fapt cu 
prevederea de drept, în aşa mod asigurând o 
uniformitate procesului de aplicare prin care 
după determinarea situaţiei de fapt se trece la 
identificarea normei de drept cât şi la analiza 
acesteia, pentru a putea oferi o hotărâre[16].  

Din punct de vedere al laturii obiective 
realizarea dreptului reprezintă săvârşirea în 
consecutivitatea, termenii şi locul stabilit de 
norma juridică a acţiunilor licite. Aici este 
atribuită şi aplicarea instrumentelor şi mijloa-
celor corespunzătoare de îndeplinire a preve-
derilor legale.  

 Din punct de vedere al laturii subiecti-
ve realizarea dreptului reprezintă atitudinea 
subiectului faţă de cerinţele legii şi starea 
voinţei sale în momentul săvârşirii acţiunilor 
indicate. În conştiinţa persoanei care reali-
zează norma juridică are loc un proces 
psihologic complex de evaluare şi alegere a 
unei variante anumite de comportament.  
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Dar, în ultima instanţă, pe măsură ce 
prescripţiile legale sunt realizate de către 
subiect, voinţa lui în cadrul acestui proces 
este pozitivă şi reprezintă o supunere în faţa 
legii. Absenţa sau dispariţia voinţei de 
supunere în faţa legii întrerupe procesul de 
realizare a dreptului. De aici apar şi diferite 
consecinţe sociale: delicte, infracţiuni, contra-
venţii, modificări în sistemul juridic, regresul 
şi transformarea lui[17]. 

Considerăm că în literatura de specia-
litate nu se acordă atenţia cuvenită legăturii 
dintre latura obiectivă şi subiectivă a proce-
sului de realizare a dreptului în general, fără 
deosebire de ramura dreptului, deşi această 
problemă nu este mai puţin importantă decât 
cea referitoare la latura obiectivă şi subiectivă 
a infracţiunii în dreptul penal. Ignoranţa sau 
indiferenţa subiecţilor faţă de drepturile şi 
obligaţiile acestora determină de cele mai 
multe ori consecinţe negative asupra per-
cepţiei conţinutului reglementărilor legale şi 
afectează atât procesul de calificare juridică, 
cât şi cel de realizare a dreptului – fenomene 
legate indispensabil de procesul de aplicare, 
fapt ce contribuie la existenţa acestuia. 

În activitatea sa practică juristul nu 
trebuie să se limiteze doar la constatarea unei 
situaţii de fapt a comportamentului licit sau 
ilicit, dar trebuie să ofere şi o apreciere în 
raport cu prevederile normei de drept. E 
necesar să avem o percepere suficientă 
despre mecanismul de aplicare a normelor de 
drept şi cel de realizare a dreptului. 

V.V. Lazarev interpretează realizarea 
dreptului destul de larg. Forma iniţială de 
realizare a dreptului de către stat o constituie 

legiferarea şi mai întâi de toate - adoptarea 
legilor. Elaborarea actelor normative, subor-
donate legilor reprezintă de-acum un proces 
secundar al realizării. Aici sub formă de 
concretizare se realizează dreptul, exprimat 
în legi[18]. 

Realizarea dreptului reprezintă o con-
cretizare şi transpunere succesivă a posibili-
tăţilor obiective (consfinţite în normele de 
drept) prin intermediul unei conştientizări 
subiective (drepturile şi obligaţiile subiective) 
în conduita reală a subiecţilor (îndeplinirea 
obligaţiilor şi exercitarea drepturilor). 

Calificarea juridică în procesul de 
realizarea normelor de drept se identifică ca 
o etapă de apreciere a procesului de trans-
punere în acţiunile subiecţilor a acelor 
cerinţe, care sunt prevăzute în formă gene-
rală în normele de drept. Calificarea juridică 
determină rezultatul nemijlocit al aplicării 
normei de drept în raport cu situaţia de fapt 
contribuind la realizarea eficace a dreptului. 

Conţinutul de fapt al realizării dreptu-
lui îl constituie activitatea materială şi social 
utilă. Conţinutul juridic însă constă în 
respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor juri-
dice şi utilizarea sau exercitarea drepturilor 
subiective, apărute în baza normelor juridice. 
Anume ca urmare a îndeplinirii şi executării 
obligaţiilor juridice şi exercitarea drepturilor 
subiective se obţine realizarea dreptului[19].  

Realizarea dreptului îmbracă două mari 
forme: realizarea dreptului prin respectarea şi 
executarea dispoziţiilor legale de către cetă-
ţeni şi realizarea dreptului prin aplicarea norme-
lor juridice de către organele de stat şi alte 
organisme sociale. 
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Procesul de realizare prin aplicarea 
normelor juridice de către organele de stat şi 
alte organisme sociale este realizat şi prin 
intermediul unor acte specifice de autoritate, 
emise de organele statului în conformitate cu 
competenţa rezervată lor prin lege. 

Acte de aplicare a dreptului nu pot 
elabora decât organele statului, cetăţenii 
realizând dreptul prin executarea şi respecta-
rea normelor juridice. 

În esenţă, aplicarea dreptului consta în 
elaborarea şi realizarea unui sistem de acţiuni 
statale, în vederea transpunerii în practică a 
dispoziţiilor şi sancţiunilor normelor de 
drept [2]. 

Spre deosebire de realizarea dreptului 
prin executarea, respectarea şi utilizarea 
prevederilor normelor juridice, care se poate 
desfăşura şi în fapt, fără crearea unor 
raporturi juridice, aplicarea dreptului este 
nemijlocit legată de naşterea şi desfăşurarea 
legăturilor juridice sub forma unor raporturi 
de drept, în care un subiect este totdeauna un 
organ al statului care-şi exercită prerogativele 
potrivit cu competenta ce-i este rezervata 
prin lege[6]. 

Aplicând normele de drept organele de 
stat se comportă ca purtătoare a atributelor 
puterii de stat, astfel actele lor de aplicare 
sunt acte de putere cu caracter individual, 
concret. Prin intermediul lor sunt concreti-
zate, în limita competenţei ce le este 
repartizată prin normele juridice, drepturile 
şi obligaţiile unor subiecţi în cadrul rapor-
turilor juridice determinate. De asemenea, 
prin emiterea actelor de aplicare, organele 

statului stabilesc măsuri de sancţionare a 
celor care nu respectă obligaţiile ce le revin. 

Actul de aplicare a dreptului are 
destinaţia de a individualiza şi materializa 
cele mai importante raporturi juridice ce se 
pot manifesta în societate, pe când aplicarea 
necorespunzătoare a normelor juridice 
conform criteriilor de calitate şi eficienţă, nu 
este mereu o consecinţă directă a activităţii 
ineficiente a statului, o parte din această 
responsabilitate revenind altor subiecţi de 
drept[11]. 

Statul contribuie la realizarea normelor 
de drept, prin asigurarea unui proces de 
legiferare eficient şi prin supravegherea 
procesului de aplicare a normelor de drept, 
fie că contribuie prin intermediul unei 
interpretări oficiale sau prin emiterea unor 
acte de aplicare. 

Pentru etapa procesului de aplicare a 
dreptului, calificarea juridică, actele de apli-
care prezintă un interes aparte. Spre deose-
bire de actele normative care au un caracter 
general, impersonal, tipic, injonctiv şi irefra-
gabil, actele de aplicare a dreptului sunt 
individuale, concret-determinate. Având 
caracter individual şi nu general obligatoriu, 
actul de aplicare este nemijlocit legat de 
activitatea unui organ de stat nominalizat şi a 
altor subiecte (persoane fizice) concret 
determinate. El contribuie la formarea unor 
concepte şi sunt parte integrantă a sistemului 
orientativ utilizat în cadrul calificării de 
subiectul procesului de aplicare. 

În cadrul procesului de calificare 
juridică, în prim plan este analizată natura 
juridică a normei supuse calificării, apoi are 
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loc delimitarea domeniului de aplicare a 
acesteia pentru a putea identifica cantitativ şi 
calitativ conceptele şi categoriile juridice ale 
domeniului dat, rolul cărora în evitarea 
erorilor de calificare este unul prioritar[14]. 

Orice sistem juridic trebuie să dispună 
de un arsenal conceptual complet, identificat 
cu denumiri precise pentru a permite 
prelucrarea incontestabilă a faptelor. Cadrul 
conceptual al dreptului trebuie să permită a 
atribui fiecărei situaţii calificarea bine 
determinată, cu denumiri adecvate şi exclu-
sive şi de a deduce regulile juridice ce trebuie 
aplicate[1]. 

Realizarea în fapt a prevederilor 
cuprinse în normele de drept înaintează mai 
multe condiţii ce urmează să fie respectate. În 
lipsa lor, realizarea dreptului este de 
neconceput. La ele pot fi atribuite urmă-
toarele: 

În primul rând, traducerea în viaţă a 
prevederilor cuprinse în normele de drept 
implică participarea unor subiecte respective: 
statul, autorităţile publice, organizaţii nesta-
tale, persoane fizice (cetăţeni, cetăţeni străini, 
apatrizi) şi juridice. 

În al doilea rând, este necesar ca fiecare 
subiect să-şi cunoască statutul său juridic. 
Pentru aceasta trebuie întreprinsă o amplă 
activitate ce ţine de ridicarea conştiinţei şi 
culturii juridice. În ceea ce priveşte omul, 
„statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi 
cunoaşte drepturile şi îndatoririle, în acest 
scop, statul publică şi face accesibile toate 
legile şi alte acte normative”[5]. 

În al treilea rând, se impune asigurarea 
de către stat a unui cadru organizatoric care 

să permită tuturor, cărora le sunt adresate 
normele juridice, posibilitatea valorificării 
din plin şi nestingherit a prerogativele legale. 

Concomitent, este necesară stabilirea 
activităţii de mai departe a autorităţilor 
publice, chemate să asigure realizarea drep-
tului în cazul săvârşirii unor fapte (acţiuni, 
inacţiuni) ce contravin reglementărilor 
juridice. 

În cadrul unui interesant caz practic [7] 
Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
din România au apreciat (în cuprinsul Deciziei 
nr. 64 din 12 ianuarie 2011 pronunţată în recurs 
de Secţia civilă şi de proprietate intelectuală a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie având ca obiect 
despăgubiri pentru prejudicii de imagine printr-
un articol publicat în presă) că, spre deosebire 
de obiectul acţiunii care nu poate fi schimbat, 
temeiul juridic al acesteia poate fi pus în 
discuţie de către instanţa de judecată, care, în 
exercitarea rolului activ, este îndreptăţită şi 
chiar obligată, pentru a contribui la ocrotirea 
intereselor legitime ale părţilor, să dea acţi-
unii calificarea juridică exactă, alta decât cea 
dată de reclamant prin cererea de chemare în 
judecată. În acest scop, calificarea acţiunii se 
va face nu după natura termenilor folosiţi de 
reclamant, ci după motivele de fapt ale cererii 
şi după scopul urmărit prin promovarea 
acţiunii. În speţă, reclamantul a solicitat 
despăgubiri civile întrucât printr-un articolul 
publicat de pârâţi în presă i-au fost aduse 
grave prejudicii de imagine, însă în acţiunea 
introductivă acesta a menţionat ca temei 
juridic art. 2 din C.E.D.O. care consacră 
dreptul la viaţă al persoanei şi art. 3 care 
reglementează interzicerea torturii sau a 
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tratamentelor inumane ori degradante, ceea 
ce nu corespunde cerinţelor impuse de art. 
112 alin. (1) pct. 4 CPC a României, 
referitoare la obligaţia indicării motivelor de 
drept pe care se întemeiază cererea. În 
considerarea acestor aspecte, instanţa de 
recurs a admis recursul, a casat atât hotărârea 
primei instanţe, cât şi cea dată în apel, cu 
consecinţa trimiterii la prima instanţă pentru 
rejudecare. Înalta Curte a mai precizat că 
instanţa de fond va pune cu prioritate în 
discuţie necesitatea precizării temeiului 
juridic al acţiunii, iar în situaţia în care 
reclamantul nu se va conforma cerinţelor art. 
112 CPC a României, instanţa va face 
aplicarea art. 84 şi art. 129 CPC a României, 
punând acest aspect în discuţie şi dând 
acţiunii calificarea juridică conformă preve-
derilor legale aplicabile.  

În acest caz putem conchide cât de 
important pentru realizarea dreptului prin 
aplicarea este determinarea motivelor de fapt 
şi analizarea scopul urmărit prin promovarea 
acţiunii, calificarea contribuind la efectuarea 
unei aprecieri în ansamblu a situaţiei, 
determinând norma de drept aplicabilă 
situaţiei de fapt. 

Erorile ce se admit la etapa procesului 
de calificare juridică determină direct 
procesul de aplicare corectă a normelor de 
drept şi influenţează realizarea acestuia. 

Verificarea şi clarificarea circumstan-
ţelor cauzei sunt făcute de către organul de 
aplicare numai în lumina ipotezei a unei 
norme juridice. Astfel, vor fi apreciate şi 
reţinute doar acele împrejurări care au 
relevanţă în cauza prezentată în faţa unui 

organ de stat ce trebuie să o rezolve prin 
emiterea unui act de aplicare. Aceste 
împrejurări sunt în general denumite fapte 
juridice (cauze generatoare sau extinctive de 
efecte juridice). Organele de aplicare vor 
determina atât împrejurările concrete dato-
rate acţiunilor oamenilor, cât şi consecinţele 
unor evenimente, de producerea cărora legea 
leagă efecte juridice. 

În scopul emiterii unui act de aplicare 
întemeiat, în acord cu realitatea, organul de 
aplicare trebuie să-şi fundamenteze actul pe 
baza unei informări veridice, analize 
complexe, capabile să scoată la iveală 
aspectele esenţiale ale cauzei. În acest scop, 
organul de aplicare va consulta documente 
oficiale, va asculta martori, va proceda la 
reconstituiri, va utiliza rezultate ale unor 
cercetări ştiinţifice etc. Toate acestea trebuie 
sa furnizeze organului de aplicare date ale 
situaţiei de fapt, ele trebuind să constituie, în 
acelaşi timp, surse reale de informaţii, în 
stare să contureze circumstanţele cauzei, să 
creeze convingeri ferme, în legătură cu starea 
de fapt şi sa înlăture dubiile şi neclarităţile. 

Organele de aplicare a dreptului proce-
dează la selecţionarea normei juridice în 
vederea calificării juridice exacte a stării de 
fapt stabilite. Calificarea are mai multe acţi-
uni: nominalizarea normei juridice, verifi-
carea autenticităţii sale şi a forţei juridice a 
normei în cauză, corelarea normei alese cu 
alte norme juridice, sesizarea erorilor de 
redactare a actului juridic, verificarea validi-
tăţii normei juridice, rezolvarea unor situaţii 
generate de existenţa unor norme con-
flictuale, verificarea legalităţii actului juridic, 



 
92 
 

respectiv conformitatea normei juridice cu 
actele normative se face în raport cu diferite 
categorii de acte de aplicare. 

Astfel, realizarea dreptului ca un pro-
ces de mare complexitate care se desfăşoară 
în funcţie de o serie de factori: tipul 
sistemului social, natura relaţiilor politice, a 
organizării statale, tipul de relaţii economice, 

gradul de civilizaţie şi cultură, condiţiile 
naţionale şi internaţionale, conştiinţa juridică 
a societăţii etc. este dependentă în mod direct 
de acţiunile întreprinse de subiecţii ce 
califică, adică atribuie o anumită semnificaţie 
juridică faptelor supuse examinării de către 
organele de aplicare a dreptului. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ 

Шеленга НАТАЛЬЯ, 
докторант USPEE «C.Stere» 

 
редставления человека о своем 
положении в обществе и 
государстве начали формироваться 

уже на ранних этапах развития 
человеческой цивилизации. Знаменитый 
софист Протагор вывел чрезвычайно 
важную для последующих эпох формулу: 
«Мера всех вещей – человек». Со временем 
пришло понимание того, что важнейшие 
интересы личности выражаются в ее 
правах, а лучшей гарантией прав может 
быть закон. Подлинно демократическое 
правовое государство наделяет своих 
граждан комплексом прав и свобод, 
которые выступают как юридические 
закрепленные возможности определенного 
поведения. Очень важно, чтобы права и 
свободы граждан были соответствующим 
образом гарантированы, в противном 
случае они из блага превращаются в 
пустые лозунги, не представляющие 
никакой ценности. И, наконец, в здоровом 
правовом государстве должна 
господствовать взаимная ответственность 
государства и личности. Определяя в 
законах меру свободы личности, 
государство в этих же пределах 
ограничивает себя в собственных 
решениях и действиях, и наоборот, 

правомерные решения и действия 
государственных органов в определенных 
случаях могут ограничивать свободу 
личности.  

Согласимся с доминирующей в 
юридической науке позицией, что права и 
свободы человека и гражданина выступают 
основным элементом правового статуса.  

Права личности в структуре 
правового статуса – это формально-
определенные, юридически 
гарантированные возможности 
пользоваться социальными благами, мера 
юридически возможного поведения 
человека в государственно-
организованном обществе. 

Права человека, так же как права 
гражданина конкретного государства, 
являются частью объективного права, т. е. 
определенной разновидности правовых 
норм в рамках системы действующего 
права, и одновременно – это
субъективные права, поскольку они 
принадлежат отдельным гражданам как 
субъектам права. Субъективные права – 
это те конкретные правомочия, которые 
возникают у человека как у 
индивидуально-определенного субъекта 
права на основе норм объективного права. 

П 
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Другими словами, это те юридические 
возможности человека, которые 
непосредственно вытекают из общих, 
абстрактных правил поведения, 
установленных законодателем. Права 
личности, или субъективные права, - это 
не потенциальные, а реальные 
социальные возможности индивида, 
вытекающие непосредственно из закона. 
Данное положение следует подчеркнуть, 
поскольку в юридической науке 
утвердилось понимание субъективного 
права как элемента конкретного 
правоотношения, порождаемого 
определенными юридическими фактами. 
В литературе такая позиция была 
подвергнута критике. Н. И. Матузов 
справедливо отмечает, что способ 
возникновения, форма проявления и 
реализации тех или иных прав не имеют 
принципиального значения для 
характеристики как субъективных [1, 
с.329]. 

Права человека – это права, которые 
принадлежат любому индивиду, 
поскольку он человек. Предпосылка 
возникновения прав человека - 
объективная потребность в обеспечении 
общих для всех людей условий 
существования.  

Исторически первым неотъемлемым 
правом была объявлена свобода 
вероисповедания. В ходе освобождения от 
средневековых догматов человеку 
надлежало, прежде всего, отстоять свою 
духовную независимость, доказать свое 
право принимать самостоятельные 

решения, не оглядываясь ни на какие 
авторитеты, включая авторитет церкви. 
Но идея духовной независимости тут же 
сочеталась браком с принципом 
неприкосновенности частной 
собственности. Под флагом борьбы за 
религиозную свободу шла борьба за 
свободу экономическую.  

Права человека чрезвычайно 
многообразны по содержанию, объему и 
способам реализации. Они могут быть 
официально признаны государством и 
облекаться в законы, изданные 
надлежащими органами государственной 
власти. Однако такое их опосредование 
государством необязательно. Права 
личности, и, не будучи закрепленными 
государством, все равно остаются 
таковыми. Как отмечал Гегель, «человек 
как таковой... имеет право на свободу». 
Права человека иногда получают 
официальное закрепление и в документах 
внегосударственного характера, 
например, во Всеобщей декларации прав 
человека, принятой Организацией 
Объединенных Наций в 1948 г.  

Права личности – это не «дар» 
государства, а социальные возможности, 
обеспечивающие человеку определенный 
стандарт жизни. Законодатель не может 
искусственно «занижать» или «завышать» 
объем прав и свобод, он связан условиями 
социального взаимодействия людей. 
Превышение пределов реальных 
возможностей личности, 
зафиксированное в законодательстве, 
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сделает права человека фикцией, пустым 
пожеланием. 

Следует отметить имеющуюся в 
научной литературе многозначность 
определений прав человека. Разные 
авторы, стремясь выделить наиболее 
существенные их признаки, дают разные 
определения. Так, Б.Л. Назаров в своем 
определении выделял такие признаки 
понятия прав человека: 

1. это определенные равные
социальные возможности; властные 
полномочия личности; 

2. они признаются и охраняются
обществом и государством, 
международным сообществом; 

3. она направлены на 
удовлетворение естественных и 
социальных потребностей людей и 
соответствующих притязаний; 

4. гарантии прав обеспечивают
достаточное и справедливое, свободное и 
ответственное развитие личности, ее 
участие в многообразных отношениях [2, 
с.39]. 

По мнению Н.С. Бондаря, в 
определении прав человека следует 
выделить следующие признаки:  

- это возможности пользования 
элементарными, наиболее важными 
благами и условиями существования 
личности;  

- они обеспечивают безопасность и 
свободу в гражданском обществе;  

- они объективно складываются в 
результате закономерного развития 

человеческой цивилизации и вытекают из 
самой природы человека [3, с.212-213]. 

Ф.М. Рудинский указывает, что 
права человека можно определить 
следующим образом: во-первых, это 
неотъемлемые свойства и возможности, 
определяющие меру его свободы, 
закрепленные в правовых нормах, 
нравственных, политических правилах, 
религиозных догматах; во-вторых, это 
возможности использования человеком 
наиболее существенных благ, защиты его 
жизненных интересов; в-третьих, это 
пределы осуществления государственной 
власти, способ свободного развития 
личностью своих способностей и талантов; 
в- четвертых, это способ защиты 
человечества от глобальных угроз его 
существования [4, с.20]. 

Е.А.Лукашева усматривает в 
понятии прав человека следующие 
признаки: это определенные нормативно-
структурные свойства и особенности 
бытия личности; они выражают свободу 
личности; являются неотъемлемыми и 
необходимыми способами и условиями 
жизни, ее взаимоотношения с обществом, 
государством, другими индивидами [5, 
с.11]. 

Наряду с категорией «права» 
употребляется термин «свободы»: свобода 
совести, свобода вероисповедания, 
свобода мысли, слова и т.д. Вопрос о 
соотношении указанных понятий 
является спорным. Большинство авторов 
считает эти категории равными по смыслу 
и содержанию. Высказывается позиция, 



97 

что терминологическое многообразие, 
которое существует в данной сфере, не 
имеет юридического смысла, а носит, 
скорее, исторический или моральный 
характер, так как в международно-
правовых документах, в национальном 
законодательстве многих стран, в научной 
и учебной литературе не проводится 
различий между указанными терминами. 
Поэтому можно утверждать, что термины 
«права человека» и «свободы человека» 
имеют равное значение [6, с.3]. 

Есть и другая точка зрения, согласно 
которой между правом и свободой 
существует некоторое различие. Право – 
это совокупность устанавливаемых и 
охраняемых государством норм и правил, 
регулирующих отношения людей в 
обществе, т.е. право – это те действия, на 
которые человек реально по закону 
претендует. А свобода - это отсутствие 
стеснений и ограничений, связывающих 
общественно-политическую жизнь и 
деятельность всего общества. Это 
возможность проявления своей воли на 
основе осознания законов. Т.е. человек 
имеет возможность использовать свое 
право, которое ему необходимо, он 
свободен в этом выборе, ибо государство 
даровало такую свободу [7, с.23] 

В историческом контексте 
традиционно выделяют три поколения 
прав. Концепция «поколений» прав 
человека возникла в 70-е годы XX века.  

Первое поколение (конец XVIII века) 
– это этап юридического провозглашения
тех прав и свобод, которые вытекают из 

особого достоинства человека и 
гражданина в правовом государстве. Цель 
их - обеспечить свободу, то есть позволить 
людям освободиться от стеснений и 
ограничений старого феодального 
порядка. Эти права являются атрибутами 
человеческой личности. Права первого 
поколения – это личные и политические 
права, провозглашенные Великой 
Французской революцией, а также 
американской борьбой за независимость. 
Данные права в целом противостоят 
государству, от которого требуется, чтобы 
права и свободы уважались и не 
нарушались. 

Ко второму поколению (конец XIX – 
начало XX столетия) относятся социально-
экономические и культурные права, 
которые появились в результате борьбы 
народа за улучшение своего положения. 
«Второй возраст прав» человека связан с 
процессом социализации общества. Эти 
права по своей природе позволяют людям 
стать равными. 

Третье поколение составляют права 
коллективные: право на мир, право на 
разоружение, право наций на 
самоопределение, право на здоровую 
окружающую среду, право на развитие и 
другие. «Третий возраст прав» связан с 
интернализацией. Это «права 
солидарности», которые характеризуются, 
как правило, следующими параметрами: 

1. они вводят человеческое 
измерение в те области, где оно 
отсутствовало, такие как, мир, развитие, 
гуманитарная помощь в случае бедствия, 
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окружающая среда, общее наследие 
человечества и т.д.; 

2. для их реализации необходимо,
чтобы они были противопоставлены 
государству и требовали бы от него их 
реализации; 

3. могут быть реализованы только
при условии всех участников социального 
действия индивида, государства, 
различных социальных обществ на 
национальном и международном уровне, 
то есть это права братства, поскольку они 
вытекают из очевидной и необходимой 
солидарности людей в мире [8].  

Вопрос о признании прав третьего 
поколения является спорным. 
Большинство специалистов считает, что в 
рамках прав человека нельзя говорить о 
коллективных правах. Права человека — 
это не права наций, меньшинств или 
иных социальных групп, а правомочия 
индивидуального характера.  

В конце XX века было открыто 
четвёртое поколение прав – духовно-
нравственные права и свободы человека и 
гражданина, которые провозгласили и 
провозглашают духовно-нравственные 
ценности личности [9,с.5; 10,с.210-213; 
11,с.92-93; 12; 13, с.94-97; 14,с.4]. 

К четвёртому поколению прав 
относятся право на уважение духовного и 
нравственного достоинства человека, 
запрет пыток и бесчеловечного 
обращения, права на творчество, право 
выбора, свобода совести и 
вероисповедания, право на духовное 
образование и воспитание и пр. 

Духовно-нравственные права и 
свободы человека и гражданина несут в 
себе ценности автономии человеческого 
духа, души и тела, которые являются 
естественными правами, 
принадлежащими человеку в силу его 
рождения, а также в силу позитивного 
права. 

Провозглашённые духовно-
нравственные права и свободы человека и 
гражданина не умаляют религиозные 
учения о достоинстве, свободе и правах 
человека, а наоборот дополняют их. 
Основу духовно-нравственных прав и 
свобод составляют фундаментальные 
ценности основных религиозных учений. 
Рассматриваемые права систематизируют 
по своей важности духовные и моральные 
ценности человека и устраняют конфликт 
прав человека с религиозными учениями 
о человеке. Поэтому фундаментом 
духовно-нравственных прав и свобод 
являются религия и мораль. Указанные 
права играют особую роль в 
формировании духовности и 
нравственности личности. 

К духовно-нравственным правам и 
свободам человека и гражданина не 
относятся «личностные (соматические) 
права», так как они, в основном, 
противоречат и противостоят духовно-
нравственным ценностям [12]. 

А.Б.Венгеров указывает: «Четвёртое 
поколение – это правовой ответ вызову 
ХХI века, когда речь пойдет уже о 
выживании человечества как 
биологического вида, о сохранении 
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цивилизации, о дальнейшей, космической 
социализации человечества. Рождается 
новое, четвертое поколение прав, и, 
соответственно, возникают 
международно-правовые процессуальные 
институты, обеспечивающие эти права. 
Формируется международное 
гуманитарное право, светский гуманизм 
становится одной из вех в нравственном 
развитии общества» [15]. 

Сегодня в науке высказывается 
мнение о появлении в начале XXI века 
пятого поколения прав человека, которое 
называют «божественными правами и 
свободами» [16]. Их основу составляют 
такие ценности, как Любовь, информация 
и энергия. К пятому поколению прав 
относятся такие права, как право на 
Любовь, Вера, право на информацию и 
управление энергией, право на 
совершенствование окружающего мира и 
другие права, которые вытекают из Любви 
и Божественной энергии [10,с.210-213]. 

Как видим, концепция прав человека 
в современных условиях продолжается 
развиваться, она наполняется новым 
содержанием и поэтому нуждается в 
дальнейшем глубоком осмыслении и 
разработке применительно к новым 
условиям и сегодняшним реалиям. 
Человечество вступило в новую фазу 
своего развития, именуемую 
глобализацией. Ее характерными чертами 
являются переход от индустриального 
общества к информационному, от 
национальной экономики к мировой. 
Глобализация – новый уровень 

интернационализации, охватывающей все 
этапы производства, экономических, 
социальных и культурных отношений [17, 
с.22]. Происходящие в современном мире 
процессы существенным образом влияют 
на содержание прав человека, 
возможности их реализации и 
гарантированности, а также по-новому 
определяют характер взаимоотношений с 
государством. В настоящее время как 
никогда актуальным представляется 
найти компромисс между правами 
человека, обществом и государством. В 
современном обществе одинаково 
неправильным признается как 
превознесение прав отдельного человека, 
т.е. концепция либерального 
индивидуализма, так и концепция 
коллективизма, т. е. превознесение прав 
общества над правами человека. Говорить 
о приоритете одних прав над другими в 
принципе не верно. Соотношение прав 
личности, государства и общества, в 
конечном счете, является проблемой 
согласования их разнородных интересов. 
Невозможно реализовать права 
отдельного человека, не реализуя 
интересы всего общества в целом и 
государства, так как именно общество и в 
особенности государство выступают 
гарантами прав личности. 

Современные права человека 
должны формироваться на основе 
различных способов взаимоотношений 
индивидов в государственно-
организованном обществе, как с властью, 
так и между собой. Представляется, что 
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права и свободы человека и государства 
должны быть сбалансированы 
общественной солидарностью. 

При поиске компромисса между 
правами государства, общества и 
отдельного человека необходимо 
помнить, что соблюдение прав человека 
лежит в основе формирования 
гражданского общества и правового 

государства. Публичные интересы 
государства и частные интересы 
индивидов выступают в качестве 
неразрывно связанных категорий, при 
этом установление приоритета прав 
одной из сторон неизбежно ведет к 
ущемлению прав и интересов другой 
стороны. 
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 Abstract: Trecerea Republicii Moldova la economia de piaţă a generat transformări radicale în toate 
domeniile, inclusiv în sfera asistenţei medicale. Relaţiile dintre medic şi pacient au devenit relaţii de vînzare–
cumpărare, iar serviciile medicale s-au transformat în marfă. În economia naţională a apărut o ramură specială 
– Economia Ocrotirii Sănătăţii.

În noile condiţii de activitate se cere schimbată mentalitatea specialiştilor – medici şi farmacişti şi a altor 
categorii de lucrători medicali. Sunt necesare noi forme şi metode de organizare, conducere şi gestionare a 
instituţiilor medicale. Sub acest aspect, un rol deosebit îi revine managementului. 

Cuvinte cheie: managementul resurselor umane, sistemul sănătăţii, valoare absolută, valoare 
relativă,entuziasmul medical 

ntegralizarea teoriilor psihosociale şi 
manageriale conform principiilor coe-
renţei, consistenţei, congruenţei, elasti-

cităţii, accesibilităţii, forţei şi stabilităţii şi 
raportarea acestora la situaţia reală a MRU în 
sistemul sănătăţii permite reliefarea Para-
digmei MRU în viziune postmodernă. 
Paradigma MRU are o dimensiune con-
ceptual-valorică (reprezentată de Concepţia 
MRU, cu sistemul de valori, principii, scop şi 
obiective) şi una instrumentală /metodo-
logică (reprezentată de Sistemul MRU, cu 
politici, dimensiuni procesuale, resurse, 
legităţi, norme metodologice, proceduri 
etc.) 

Concepţia managementului resurselor 
umane în sistemul sănătăţii 

a) Valorile Managementului resur-
selor umane în sistemul sănătăţii. 

Orice sistem de valori trebuie să răs-
pundă unor nevoi, aspiraţii, să împlinească 
cerinţe individuale sau colective. În aceest 
context, teoria valorilor şi rezultatele stu-
diului diagnostic permit avansarea urmă-
toarei taxonomii a valorilor oportune pentru 
realizarea consecventă a opţiunilor ce cores-
pund managementului resurselor umane 
postmodern. 

În viziunea noastră, valorile MRU sunt: 
relative şi absolute. Valoarea absolută este 
aplicabilă în toate circumstanţele posibile, 

I 
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admisă de către toţi membrii unei societăţi 
/sistemuluide sănătate/instituţiei medicale şi 
este inclusă în concepţia personalităţii 
sociale, personalităţii sistemului de învăţă-
mânt, personalităţii instituţiei de învăţământ. 

Valoarea absolută care direcţionează 
managementul resurselor umane este Omul –
personalitatea creatoare de cultură inte-
lectuală, performantă, responsabilă, reali-
zată, implinită profesional. Valorile relative, 
principiile, scopul, obiectivele, dimensiunile 
procesuale specifice MRU se raportează la 
personalitatea individuală şi organizaţională 
prin valorificarea şi valorizarea acesteea. 

Valorile relative ale MRU sintetizează 
sistemul de valori transpersonale şi devin 
mijloace validate, apreciate după gradul lor 
de cooperare la atingerea idealului; ele apar 
ca mijloace în atingerea valorii absolute, în 
virtutea capacităţii acestora de a satisface 
dorinţe, aspiraţii umane, de a contribui la 
progresul omului şi al societăţii.  

Trebuie de menţionat că valorile nu 
sunt ierarhizate, ordonate cumva, căci fiecare 
are o funcţie unică, de neînlocuit în cadrul 
MRU. 

b) Principiile Managementului resur-
selor umane în sistemul sănătăţii 

Principiile MRU se referă la ceea ce este 
semnificativ pentru (auto)devenirea perso-
nalităţii creatoare de cultură intelectuală, 
performantă, realizată, împlinită profesio-
nală. Ele se clasifică în principii generale şi 
principii specifice ale MRU. 

Pornind de la ideea că orice fiinţă uma-
nă tinde să extragă satisfacţii din interacţi-
unea sa cu lumea externă, inclusiv cea 

profesională, evidenţiem ca principiu gene-
ral al managementului resurselor umane în 
sistemul sănătăţii cel al satisfacţiei profe-
sionale al cadrelor medicale. 

Definim satisfacţia profesională a 
cadrelor medicale ca o configuraţie psihică 
complexă,constituită dintr-un set de atitudini 
pozitive ale cadrului medical faţă de acti-
vitatea profesională, formate în rezultatul 
trăirii sentimentelor de plăcere în raport cu 
îndeplinirea nevoilor, dorinţelor, aspiraţiilor 
profesionale, acestea conducând la perfor-
manţe profesionale, trăirea sentimentului de 
implinire, realizare profesională. 

Satisfacţia profesională acoperă, ca 
pondere, aproape jumătate din nivelul 
satisfacţiei faţă de viaţă [7,8], moment ce 
scoate în evidenţă oportunitatea conceptua-
lizării şi implementării unei strategii eficace 
de îmbunătăţire a satisfacţiei cadrelor medi-
cale, a sănătăţii şi stării de bine la locul de 
lucru. În acelaşi timp, satisfacţia este un 
proces dinamic, depinde de o multitudine de 
variabile, deci managementul satisfacţiei 
trebuie să poarte caracter flexibil, individua-
lizat, particularizat. 

Satisfacţia este un indicator al moti-
vaţiei; motivaţia precede satisfacţia, dându-i 
acesteia semnificaţia şi raţiunea de a exista; 
ea se obţine atunci când cadrul medical are 
impresia unui echilibru între ceea ce el aduce 
instituţiei şi ceea ce aceasta îi oferă. Insa-
tisfacţia apare atunci când diferenţa este fie 
pozitivă (aduc mai mult decât primesc), fie 
negativă (aduc mai puţin, deoarece nu pri-
mesc); cu cât aşteptările personale sunt mai 
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puternice în raport cu lucrul, cu atât 
insatisfacţia are consecinţe mai puternice. 

În acest context, managerii din sistemul 
de sănătate invocă lipsa resurselor necesare 
(cognitive, comportamentale, atitudinale, 
economice) pentru satisfacerea expectanţelor 
cadrelor medicale, care, de fapt, avansează pe 
prim plan salariul, ca nevoie majoră (99 %). Şi 
medicii afirmă că o salarizare mai consistentă 
ar stimula activitatea lor, care s-ar solda cu 
rezultate mai bune, deşi remunerarea nu 
întotdeauna determină performanţe înalte; 
mai curând obţinerea unor rezultate bune în 
activitate generează satisfacţie ridicată; banii pot 
reduce insatisfacţia legată de lucru, dar nu 
motivează; mai mult decât atât, îmbună-
tăţirea performanţei prin recompense/întăriri 
provoacă sentimentul neplăcut de a fi contro-
lat de cineva, ajungându-se la reducerea 
motivaţiei intrinseci, a interesului pentru 
sarcină şi a creativităţii. Credem că practi-
carea doar a motivaţiei economice îi deter-
mină pe oameni să fie mai puţin entuziaşti în 
legătură cu lucrul lor. în plus, poate avea un 
impact negativ asupra comportamentului 
civic organizaţional ale angajaţilor care 
împărtăşesc în mică măsură valorile orga-
nizaţiei şi nici un efect pentru angajaţii ce 
împărtăşesc în mare măsură valorile organi-
zaţiei. 

Este semnificativ că în sistemul sănă-
tăţii satisfacţia profesională întreţine entuzi-
asmul medical, caracterizat prin însufleţire 
puternică, avânt/înflăcărare pentru prestarea 
unei activităţi medicale de calitate, pasiune 
pentru această profesie, iar protagonistul 
acestei activităţi este medicul entuziast, gata 

să se devoteze ideii de promovare a 
medicinei de calitate, de creare a culturii 
intelectuale, de formare a unui capitalul 
uman valoros pentru societatea actuală, dar 
şi cea viitoare, societate în care inteligenţa 
creatoare, realizarea unui spectru cât mai larg 
de valorişi crearea de valori devin realitate. 

Conform specificului activităţii medi-
cale, teoriilor postmoderne, politicii în 
sistemul sănătăţii a statului, poate fi 
sintetizată următoarea ierarhie a nevoilor 
profesionale ale cadrelor medicale, care, 
fiind satisfăcute, vor contribui substanţial la 
realizarea prestărilor serviciilor medicale de 
calitate: 

8. Nevoia de armonie valorică, de
creare a valorilor (nevoia de atingere a unui 
anumit echilibru sufletesc al valorilor, nevoia 
de realizare a concordanţei intre cunoaştere, 
trăire şi acţiune, nevoia de creare a valorilor). 

7. Nevoia de realizare, împlinire
profesională (nevoia de a se realiza în 
profesie, nevoia de împlinire, de atingere a 
propriul potenţial, nevoia competenţei, per-
formanţei profesionale, nevoia de autonomie 
şi responsabilitate individuală etc.) 

6. Nevoia de calitate (Actualmente
politica în sistemul sănătăţii se axează pe 
calitate în prestarea serviciilor medicale şi 
asigurarea acesteia. În acest context, pentru a 
obţine calificativul „de calitate”, medicina, în 
virtutea specificului său, are nevoie de 
resurse umane „de calitate” cu nevoi 
percepute, conştientizate de realizare a 
activităţii medicale de calitate, nevoia lucrului 
bine făcut etc.). 
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5. Nevoi cognitive (de a şti, de a
înţelege, de a învăţa ceva nou, de a descoperi, 
a explora, acrea, de a avea acces la ultimele 
realizări ale ştiinţei în medicină, nevoia de 
autoperfecţionare continuă, educaţie perma-
nentă etc.) 

4. Nevoia de apreciere (recunoaşterea
activităţii medicale ca una de prestigiu, 
nevoia de stimă, consideraţie, statut social, 
nevoia de a se respecta pe sine şi pe cei din 
jur, nevoia de a participa şi a-şi da 
consimţământul pentru o activitate, tratare 
corectă şi echitabilă, evaluarea conform unor 
obiective şi criterii clare, aprecierea efortului 
depus, feed-back permanent despre evoluţia 
în plan profesional etc.) 

3. Nevoia sinergiei (nevoia de cola-
borare eficientă cu alte instituţii medicale, 
nevoia de a fi membrul unei echipe/catedre, 
de a participa în diverse grupuri de lucru, 
nevoia de implicare în activitatea instituţiei, 
implicare în luarea deciziilor ce vizează 
întreg colectivul, de exprimare a ideilor către 
administraţia instituţiei etc.). 

2. Nevoi informaţionale (de a fi infor-
mat, de a cunoaşte toate modificările în 
curriculum, în ştiinţele medicale, informarea 
despre planurile şi progresele instituţiei, 
accesibilitatea informaţiei ce ţine de activi-
tatea curentă a instituţiei/ alte domenii în 
medicină). 

1. Nevoi materiale (asigurarea activi-
tăţilor medicale cu resurse materiale resurse 
curriculare, materiale sanitare auxiliare, teh-
nice multimedia etc.). 

Pentru activizarea acestei ierarhii de 
nevoi profesionale, este oportună satisfacerea 
nevoilor personale evidenţiate de lucrători 
medicali în cadrul experimentului diagnostic. 
Adică ierarhia de nevoi personale serveşte ca 
condiţie pentru activizarea ierarhiei de nevoi 
profesionale, solicitate de specificul activităţii 
medicale. 

Printre nevoile profesionale evidenţiate 
de cadrele medicale sunt cele materiale, infor-
maţionale, nevoia sinergiei, nevoia de apreciere, 
nevoi cognitive. 

Rezultatele diferitor experimente de-
monstrează că actualmente nevoile profesio-
nale superioare(nevoia de calitate, nevoia de 
realizare, împlinire profesională, nevoia de armo-
nie valorică, de creare a valorilor) sunt per-
cepute, spre regret, de un număr foarte mic 
de cadre medicale şi în măsură insuficientă. 
Aceasta constituie o ierarhie mai superioară, 
ce presupune eforturi enorme sau chiar 
sacrificii; perceperea unor astfel de nevoilor 
presupune eliberarea de condiţionări, reali-
zarea, cel puţin, a nevoilor personale minime ce 
întreţine existenţa umană. 

Raportul dintre nevoile personale şi 
cele profesionale le prezentăm în figura 1. 

Aşadar, pentru a asigura calitatea 
serviciilor medicale este oportun de a recu-
noaşte importanţa satisfacerii nevoilor perso-
nale ale cadrelor medicale, de a crea condiţii 
pentru satisfacerea nevoilor profesionale, de a 
întreprinde acţiuni manageriale strategice, 
sistemice la nivel de stat în acest sens. 
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Figura 1. Corelaţia nevoi personale/nevoi profesionale 

Evident că satisfacţia profesională este 
dependentă de sistemul de valori al cadrelor 
medicale. Este cunoscut că realizarea valorilor 
superioare oferă o satisfacţie mai profundă. În 
acest sens, este oportună determinarea 
cadrelor medicale de a-şi lărgi sfera axio-
logică personală,susţinerea evoluţiei moti-
vaţiilor lor spre cele de nivel superior 
(realizare, împlinire profesională, armonie 
valorică etc.), consolidarea conştiinţei profe-
sionale, susţinerea procesului de constituirea 
identităţii profesionale, dezvoltarea auto-
nomiei şi responsabilităţii individuale. 

Evidenţiem relevanţa satisfacţiei profe-
sionale pentru implicarea cadrelor medicale 
în realizarea misiunii şi scopurilor strategice 
ale sistemului sănătăţii/instituţiei medicale. 
Prin comparaţie cu satisfacţia şi motivaţia, 
implicarea are legăturile cele mai directe cu 
performanţa.  

Astfel, este importantă conştientizarea 
contribuţiei pe care o aduce personalul 
medical la atingerea obiectivelor strategice şi 
la dezvoltarea instituţiei. Precizăm că 
motivarea adecvată şi autentică a cadrelor 
medicale prin satisfacerea nevoilor profesi-
onale creează premise pentru obţinerea 
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satisfacţiei profesionale, care la rândul său 
influenţează implicarea personalului medical 
în atingerea obiectivelor instituţiei, astfel 
generând performanţa individuală şi organi-
zaţională. Omul se implică conştient în 
activitate doar atunci când este motivat. 

Aşadar, implicarea are la bază motivarea 
şi satisfacţia, toate împreună devenind ele-
mente a unui întreg ciclu motivaţional, ce 
reprezintă ansamblul necesităţilor, aspira-

ţiilor, aşteptărilor, atitudinilor, eforturilor, 
deciziilor, acţiunilor şi comportamentelor 
salariaţilor, corelate cu performanţele indivi-
duale şi organizaţionale şi cu motivaţiile 
activizate, structurate şi particularizate sub 
influenţa variabilelor individuale, organiza-
ţionale şi contextuale implicate. 

Ciclul motivaţional poate fi prezentat 
schematic conform figurii 2. 

Figura 2.Ciclul motivaţional al cadrelor medicale 
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Constatăm că rolul central îi aparţine 
cadrelor medicale, deoarece la baza reacţiilor 
motivaţionale se află în primul rând nevoile 
sau necesităţile ce-i sunt specifice. Fiecare 
persoană, în funcţie de necesităţile profesi-
onale specifice, de specificul activităţii, de 
contextul organizaţional şi naţional în care îşi 
desfăşoară activitatea, are aspiraţii şi un set 
de aşteptări de natură motivaţională. Aspi-
raţiile şi aşteptările se reflectă în eforturile, 
deciziile, acţiunile şi comportamentul cadre-
lor medicale. 

Realizarea unei concordanţe cât mai 
mari între aspiraţii şi aşteptări individuale 
împreună cu obiectivele, sarcinile şi celelalte 
elemente organizaţionale, pe de o parte, 
eforturi şi decizii, acţiuni şi comportamente 
personale, pe de altă parte, este esenţială 
pentru obţinerea de performanţe individuale 
şi organizaţionale. 

În funcţie de rezultatele, de performan-
ţele individuale, se vor acorda stimulente, 
recompense. Utilizând semnificarea, putem 
afirma că performanţa organizaţională de-
pinde, care zultat, de măsura în care perso-
nalul instituţiei (cadrele manageriale, medi-
cale şi ceilalţi angajaţi) se simte responsabili 
şi se implică conştient în realizarea scopului 
major al instituţiei; orientarea spre perfor-
manţă este dată de management, susţinută de 
resurse necesare, parteneriate, dar depinde, ca 
rezultat, de măsura în care personalul se simte 
responsabil şi se implică în mod real în înde-
plinirea obiectivelor instituţiei medico-sanitare. 

Urmează de reţinut că ciclul motiva-
ţional sub aspectul conţinutului concret este 
diferit de la o persoană la alta, datorită 

specificului necesităţilor individuale, axei 
valorice a fiecăruia şi interacţiunilor dintre 
variabilele individuale, organizaţionale şi 
contextuale. Aşadar, pentru eficacitatea indi-
viduală şi organizaţională motivaţia este 
esenţială; de modul şi gradul de motivare al 
personalului medical depinde viitorul orică-
rei instituţii; anume cadrele medicale moti-
vate fac instituţia mai performantă; motivaţia 
orientează atenţia omului spre acele aspecte 
cese află în legătură cu scopul propus, 
persoana formându-şi un anumit sistem de 
opinii, principii, credinţe, valori, astfel se 
furnizează energia necesară şi se orientează 
comportamentul, face ca acest comportament 
să fie în armonie cu trebuinţele omului. 

Diferenţa fundamentală între motivaţie şi 
implicare în activitatea profesională este marcată 
de faptul că aceasta din urmă se deschide spre un 
comportament bine precizat, care reprezintă 
rezultatul unui ansamblu de atitudini în relaţiile 
de lucru. Implicarea este mult mai previzibilă 
în efectele sale decit motivaţia, fiind mai uşor 
de gestionat de către manager, care are tot 
interesul să o stimuleze. Scopul personal 
determină implicarea în activitatea instituţiei, 
el vine din interior, dă sens activităţii, iar prin 
comunicare şi colaborare cadrele medicale 
conştientizează că-şi pot transforma dorinţele 
proprii în programe sociale.  

Sistemul MRU promovează ideea dez-
voltării unei comunităţi intelectuale, în care 
fiecare se străduieşte să atingă scopul spre care 
tinde sistemul/instituţia şi, în acelaşi timp, fiecare 
este o personalitate complet individuală, liberă, 
determinată, în diversele ei acţiuni de către o 
voinţă autonomă şi un sistem de valori. 



110 

În acelaşi timp, implicarea cadrelor 
medicale în realizarea scopurilor strategice 
ale instituţiei medicale, pe lângă gradul lor 
de motivaţie, mai depinde şi de existenţa 
competenţelor solicitate. Astfel, MRU solicită 
crearea cadrului optim, identificarea acţiu-
nilor de formare profesională continuă care 
pot şi trebuie realizate de către sistem/ 
instituţie pentru obţinerea performanţelor 
individuale, ca rezultat al implicării sale con-
ştiente în realizarea obiectivelor organiza-
ţionale, creând premise pentru autorealizare, 
împlinire, satisfacţie profesională. 

MRU se axează pe dezvoltarea şi 
menţinerea motivaţiei intrinseci de împlicare în 
realizarea obiectivelor organizaţionale, care devin 
responsabilitate a fiecăruia.  

În acelaşi timp, trebuie să se conştienti-
zeze şi faptul că investiţia organizaţională în 

resursele umane presupune şi activităţi con-
crete de autoinvestiţie, care pune în centru 
persoana care investeşte în ea însăşi. Este 
vorba de extinderea continuă a competenţelor 
profesionale şi a capacităţii şi dorinţei de 
valorificare a lor focalizare pe profesie, motivaţie 
puternică pentru dezvoltare profesională, lărgirea 
sferei axiologice personale. 

Necesitatea perfecţionării conducerii în 
ocrotirea sănătăţii este legată de faptul că în 
această ramură, ca, de altfel, în toate celelalte 
ramuri ale economiei naţionale, managemen-
tul reprezintă calea principală de dezvoltare. 
De aceea, în condiţiile actuale, organizarea 
înaintează probleme noi în faţa conducă-
torilor, cere noi forme de lucru. Rezolvarea 
operativă şi calitativă aacestor probleme 
impune metode de dirijare mai eficiente. 
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Abstract: Tranziţia către o economie de piaţă impune restructurarea într-un ritm accelerat al 
costurilor de producţie. Acest aspect poate fi soluţionat prin utilizarea diferitor metode ştiinţifice. În materialul 
expus sunt propuse unele aspecte metodologice pentru soluţionarea problemelor generate de concurenţă. 

În condiţiile unui schimb liber, de exemplu de produse lactate, între Republica Moldova şi Ucraina, cu 
nedumerire, constatăm că Republica Moldova favorizează consumatorul autohton prin taxele produselor 
lactate din Ucraina. Piaţa de lactate din Republica Moldova va fi ,,cucerită’’ de producătorii care vor oferi 
produse mai calitative, la un preţ relativ mai redus. Laptele produs din ,,praf’’ poate fi eliminat din reţelele 
comerciale numai prin intermediul concurenţial. Iniţiativa de restricţionare a lactatelor nu de import, ci din 
Ucraina are un miros specific (ca şi laptele) politic. Restricţionarea trebuie să o facă nu structurile 
guvernamentale din Republica Moldova, ci piaţa, consumatorului. Nivelurile tehnologice, inovaţionale de 
producere a lactatelor în Republica Moldova şi Ucraina sunt identice. Republica Moldova îşi poate proteja 
piaţa produselor lactate doar prin reducerea costurilor productive, prin creşterea calităţii lactatelor, utilizând 
experienţa ţărilor din Uniunea Europeană, de exemplu, a Olandei. 
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roblema lactatelor de pe piaţa 
internă din Republica Moldova 
poate fi analizată în limbajul 

formalizat [I]. 
 În acest scop notăm cererea anuală 

de produse lactate din Republica Moldova 
prin D; 

X1, X2 - volumul de lactate produse, 
respective, în Republica Moldova, în Ucraina; 
costurile productive a a lactatelor prin C1 şi 
C2, unde: 

C1=a0+a1x1+a2x12 (lei); C2 =b0+b1x2+b2x22 

(lei), 
ai,bi,i = 0;1;2 - parametrii pozitivi; 
cererea –D (lei) 
Modelul economico-matematic: 
C=a0+a0x1+a2x12+b0+b1x2+b2x22 => min 
În condiţiile: 
x1+x2=D 
x1,x2 ≥0. 

Elaborăm funcţia Lagrange 
F(x1,x2,λ)=a0+a1x1+a2x2+b0+b1x2+b2x22+λ (D-x1-x2). 
Derivatele parţiale dupa variabilele x1,x2, λ sunt egalate cu zero 

= 𝑎1+2a2x1-λ=0; sau 2a2x1-2b2x2=b1-a1 

=b1+2b2x2-λ=0; x1+x2=D 

= D-x1-x2 = 0; 

De unde obţinem: x1=  D +
( )

; x2=  -
( )

; 

Lesne de înteles, dacă, a2 =b2 =a ≠0,atunci C1+C2 constituie o circumferinţa. 
Într-adevăr: 

C=ax12 +a1x1+a0 +ax22 +b1x2+b0 = a(x12 +  x1+
a

a0 )+a(x22 +  x2 + ); 

Sau 
X12+2x  +( )2-( )2 +x2+2x2 +( )2-( )2=

(x1+ )2 +(x2+ )2 =  + + . 
Centru circumferinţei punctul O1 va avea coordonatele: 

O1 (- ; ); raza R= + +

Dacă a1=b1 >0, atunci centrele circum-
ferinţialelor tangente la dreapta AB vor fi 
situate pe bisectoarea cadranului III,(a0 +b0) 
va constitui distanţa centrelor circumferin-

ţelor de la origine O; Ofertanţii de lactate vor 
ocupa câte 50% din piaţă. 

Dacă | − | > | − |, atunci produ-
cătorii autohtoni de lactate vor fi favorizaţi 

P 
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pe piaţă,centrele circumferinţelor vor fi 
situate pe semidreaptele din cadranul trei cu 
un coeficient unghiular mai mare decât al 
bisectoarei. 

Dacă − < , favorizaţi vor fi 
importatorii de produse lactate în Republica 
Moldova. 

Pentru exemplificarea, interpretarea 
geometrică a algoritmului de soluţionare a 
problemei admitem: 

C1=x12+4x1; C2=x22+8x2; carerea D=180 
exprimată în unităţi de volum. 

Problema se reduce la determinarea 
valorii minime a funcţiei: 

C=x12+4x1+x22+8x2 în condiţiile: 
x1+x2=180;x1,x2≥ 0. 

Fig.1 Întrepretarea geometrică 

Aceasta înseamnă: dacă costurile 
productive pentru lactate în Republica 
Moldova, în Ucraina ar constitui respectiv 
C1=X12+4X1; C2=X22+8X2, atunci piaţa din 
Republica Moldova produselor lactate 
autohtone vor constitui 91 unităţi de volum, 
iar restul de X2= 89 vor fi importate din 

Ucraina. Costurile productive a lactatelor în 
Republica Moldova vor constitui  

C1=X12+4X1=912+4*91=8281+364=8645; 
C2=X22 +8X2=892+8*89=7921+712=8633; 
Total C=C1+C2=8645+8633=17278. 
Observăm, în exemplu nostru Repu-

blica Moldova este ,,defavorizată’’ de către 
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piaţă fiindcă costurile productive în această 
tară sunt aproximativ identice cu cele din 
Ucraina. Republica Moldova, în acest caz, 
trebuie să-şi reducă costurile productive, ar 
putea oferi pieţei produse lactate la preţuri 
mai reduse şi deci vor fi ,,eliminate’’ de pe 
piaţă lactatele importate. 

Exemplu examinat poate fi soluţionat 
prin metoda Lagrange: 

L(X1,X2,λ)=4x1+x12+8x2+x22+ λ(180-x1-x2) 
Derivatele parţiale de la funcţia L după 

variabilele X1, X2, λ,fiind egalate cu zero, 
obţinem sistemul de ecuaţii: 

= 4+2x1-λ=0 

= 8+2x2-λ=0 

= 180-x1-x2=0  
Sau,din primele două ecuaţii  
 4+2x1= λ deci 4+2x1=8+2x2 

 8+2x1= λ x1-x2=2 
Elaborăm sistemul: X1-X2=2 
 X1+X2=180 
Determinăm: X1* =91; X2= 89 
Pentru a ne convinge că valoarea 

funcţiei C=C1+C2=17278 
este minimă determinăm derivatele 

parţiale de ordinul doi: 

=2>0 

 =2>0 

Derivatele sunt pozitive, deci în 
punctul M(91;89), valoarea C= 17278 este 
minimă. 

Domeniul soluţiilor admisibile este 
determinat de ∆OAB (Fig.1), unde AB - linie 
bugetara a consumatorilor de lactate din 
Republica Moldova; segmentele liniilor 
indiferenţei din cadranul 1. curbele indife-
renţei. Linia indiferenţei tangentă la AB - 
indiferenţă marginală. M-punctul de 
tangenţă obţinut prin ,,desemnarea’’ unui set 
de circumferinţe în centrul în punctul O1 (-2;-
4) până la intersecţia acestea (a circum-
ferinţei) cu linia AB într-un singur punct, în 
puctul M(x1;x2). Pentru determinarea coordo-
natelor X1 şi X2 ne vom folosi de proprietatea 
circumferinţei: 

X12+4x1+x22+8x2=C a cărei coeficient 
unghiular în punctul M coincide cu 
coeficientul unghiular al dreptei X1+X2=180 
şi, deci este egal cu (-1). Considerând 
variabila X2 ca o funcţie implicită de X1 şi 
luând derivata de la ecuaţia 

 X12+4X1+X22+8X2=C,obţinem 
4+2X1+8X21+2X2X22=0 sau 

X21= -( ).  
Expresia, fiind egalată cu coeficientul 

unghiular comun (-1) obţinem ecuaţia -  = 
-1 sau X1-X2 =2. Ecuaţia X1-X2=2 şi ecuaţia 
liniei AB constituie sistemul: 

X1-X2=2 sau X1=91; X2=89 
X1+X2=180  
Extremul funcţiei C poate fi determinat 

şi dacă,de exemplu determinăm variabila X2 
=180-X1 şi o substituim în C: 

𝑓 =4X1+X22+8(180-X1) +(180-X1)2. 

Din condiţia
1

1


f

=0, elaborăm ecuaţia: 

4+2x1-8-2(180-x1)=0; 4x1=364; X1* =91; X2* =180-91=89 
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Şi în acest caz poate fi verificată condiţia de minimum; 

= 2+2=4 >0; 𝑓1=4*91+912+8(180-91)-(180-x1)2 =8645 valoare minimă 

Soluţia poare fi expusă pentru cazul general: 
C1=a0+a1x1+a2x12; C2=b0+b1x2+b2x22 

X1=  D +
( )

; 

X2=  *D − 
( )

; 

În cazul examinat: 
a0 =0; a1=4; a2=1; b0=0; b1 =8; b2 =1; D=180  
X1=  *180 +

( )
 =90+1 =91 

X2=  *180 -
( )

 =90-1 =89  

Admitem costurile productive ale produselor lactate în Republica Moldova şi în Ucraina 
sunt determinate de ecuaţiile de regresie: 

C1= 0.5x12+2x1 +0,1; C2=0.5x22 +16.5x2+9.1 
D=180; a0 =0.1; a1=2; a2=0.5; b0=9.1; b1=16.5; b2=0.5  
Republica Moldova va comercializa pe piaţa internă  
X1=  D +

( )
= ,

, ,
 * 180+ ,

( , , )
= 90+ , =97,25; 

Iar Ucraina  
X2=  D -

( )
= ,

, ,
*180 - ,

( , , )
 =90-7,25 =82,75 

 
Costurile productive ale Republicii 

Moldova: 
C1=0.5*97.252+2*97.25+0.1=49.23; 
Ale Ucrainei 
C2=0.5*82.752+16.5*82.75+9.1=4798 
Costurile specifice (la o unitate de 

produse realizate pe piaţa Republicii 
Moldova), pentru Republica Moldova 
constituie C1=  =

,
 =50,6; 

Pentru Ucraina C2=  =
.

=58 
În aceste condiţii profitul realizat de 

către producătorii de lactate autohtoni îl va 

depăşi pe cel al producătorilor din Ucraina,la 
fiecare unitate cu cca 58-50,6=7,6 

Concluzie: Importul în Republica 
Moldova a lactatelor, de exemplu din 
Ucraina, nu trebuie ,,sancţionat’’, restricţio-
nat; acesta (importul) poate fi defavorizat 
prin reducerea costurilor productive la 
lactatele autohtone. În acest scop sunt 
necesare analizele costurilor productive în 
Republica Moldova, în Ucraina; ecuaţiile de 
regresie trebuie sistematic de actualizat, 
accentul fiind pus nu pe datele din trecut, ci 
pe cele curente, de la producătorii de lactate 
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reperi. Concomitent taxele pe valoare adău-
gată la produsele lactate în Republica 
Moldova trebuie să fie sub nivelul TVA din 
Ucraina; 

Producătorii de lactate autohtoni, în 
masura posibilităţilor, este bine de subven-
ţionat. 
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Abstract: The development of the entrepreneurism în general and the feminine one as a constitutive 
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stăzi, femeile se implica în afaceri 
într-o proporţie covârşitor mai mica 
faţă de ultimii ani, schimbând 

regulile jocului. Totuşi, ascensiunea acestora 
în mediul business nu este deloc uşoară, 
femeile antreprenor îşi dezvoltă un stil 
propriu de a conduce. Acest stil nou de 
management nu are nimic din noţiunile 
redefinite de competiţie dură, agresivitate şi 
leadership, susţine Heffeman. 

Abilităţile femeii antreprenor, cum ar fi 
intuiţia, abilitatea de a conduce în loc de a 

comandă şi a îndeplini mai multe sarcini fără 
a se pierde în detalii sunt chiar valorile care 
le conduc afacerea. Este foarte posibil ca 
aceste abilităţi manageriale să nu aibă, totuşi, 
nici o legătură cu genul persoanei, fie el 
masculin său feminin, ci mai degrabă cu 
talentul. Din punct de vedere istoric, 
apreciază Hefferman, femeile au contat mult 
prea puţin în ierarhia socială a unui job, 
învăţând pe parcurs cum să îşi asigure 
supravieţuirea în lumea afacerilor 

A 
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Cea mai recentă cercetare statistică în 
domeniul antreprenoriatului feminin în 
Republica Moldova a fost efectuată în 20091 şi 
a reflectat caracteristica întreprinzătorilor 
prin prisma de gen.  

Este demn de menţionat faptul că o 
serie de constatări interesante derivă din 
această cercetare. În timp ce cele mai multe 
dintre concluzii rămân relevante până în 
prezent, este necesar ca rezultatele cercetării 
să fie actualizate, având în vedere că criza 
financiară şi recesiunea economică din 
perioada 2008-2009 au avut un impact major 
asupra IMM-urilor 

Potrivit studiului, femeile reprezintă 
doar 27,5% din numărul total de între-
prinzători din Moldova, ceea ce constituie o 
disproporţie comparativ cu ponderea 
femeilor în totalul populaţiei (51,9%) şi în 
populaţia economic activă (49,4%). Cu toate 
acestea, trebuie de precizat că ponderea 
femeilor antreprenor este mai mare decât în 
unele ţări europene. 

Majoritatea absolută a femeilor antre-
prenor sunt din mediul urban (85,1% din 
totalul femeilor antreprenor, dintre care 
aproximativ 60% sunt din capitală), situaţie 
care reflectă costurile relativ mari de a începe 
şi dezvolta o afacere în mediul rural, dar şi 
potenţialul mai slab de a accede la pieţe de 
desfacere.  

                                                           
1 Aculai Elena, Condiţiile de creare şi 

dezvoltare a întreprinderilor: analiză prin prisma de 
gen, Chișinău, 2009, p. 9-90.//http://www. 
undp.md/presscentre/2010/Statistics_06August
/Studiu_ MR_final.pdf 

Nivelul de instruire al femeilor antre-
prenor este destul de înalt, deşi mai redus 
decât al bărbaţilor antreprenor. Cota femeilor 
antreprenor cu studii superioare constituie 
64,3%, a bărbaţilor – 69,3%. Nivelul înalt de 
instruire vorbeşte despre un potenţial mare 
pe care îl au întreprinderile deţinute de 
femei, în special în ceea ce priveşte capaci-
tăţile de a absorbi şi genera inovaţii. În 
acelaşi timp, acesta poate fi, de asemenea, un 
indicator al unor bariere latente, care 
limitează iniţiativele antreprenoriale ale 
femeilor cu un grad înalt de pregătite 
profesională. Într-adevăr, depăşirea barie-
relor administrative cu care se confruntă 
IMM-urile în RM necesită nu doar o 
extraordinară încredere în sine, dar, de 
asemenea, o bună cunoaştere a cadrului 
legislativ-normativ şi regulator privind 
activitatea antreprenorială.  

Majoritatea relativă a femeilor antre-
prenor (31,6%) au vârsta cuprinsă între 45-54 
de ani, iar 29,9% au vârsta cuprinsă între 35-
44 de ani. În general, vârsta medie a unei 
femei antreprenor este de 43 ani, cu doi ani 
sub media de vârstă a bărbaţilor antreprenor 
(45). O altă trăsătură specifică este faptul că 
în mediul urban femeile antreprenor sunt 
mult mai tinere decât în mediul rural, în 
medie cu 10 ani. Din păcate, acest lucru este 
doar un alt indicator al riscurilor existente în 
localităţile rurale din Moldova, din cauza 
faptului că o mare parte a tinerilor 
abandonează satele şi preferă să trăiască în 
oraşe sau să migreze pentru totdeauna. 

Cele mai multe femei antreprenor 
(62,8%) nu au avut nici o experienţă în 
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domeniul antreprenoriatului înainte de a 
iniţia propriile afaceri, fiind angajate în alte 
companii. Aceste date corelează cu faptul că 
87,6% din întreprinderile deţinute de femei 
sunt mai degrabă companii noi, decât spin-
off-uri de la alte întreprinderi. O constatare 
interesantă este faptul că 5% din femeile 
antreprenor au fost ocupate numai în 
activităţi casnice înainte de a lansa propria 
afacere. Doar mai puţin de 2% din femeile 
antreprenor reprezintă foşti migranţi, care au 
decis să se întoarcă acasă şi să înceapă o 
afacere. 

Cele mai multe femei antreprenor sunt 
concentrate în microîntreprinderi şi 
întreprinderi mici. Femeile antreprenor deţin 
sau administrează mai des decât bărbaţii 
microîntreprinderi. Ponderea femeilor antre-
prenor care se încadrează în acest grup este 
de 79,4% din numărul total al femeilor 
antreprenor (comparativ cu 67,8% în cazul 
bărbaţilor). Ponderea femeilor scade în cazul 
întreprinderilor mari: 17,2% din femei deţin 
întreprinderi mici (24,5% este cota pentru 
bărbaţi), 2,9% deţin sau administrează 
întreprinderi mici şi mijlocii (6,6% din 
bărbaţi) şi doar 0,4% din femeile antreprenor 
gestionează o întreprindere mare (1,2% din 
bărbaţi). 

Referitor la sectoarele economice, cele 
mai multe IMM-uri, inclusiv cele deţinute de 
femei, activează în sectorul comerţului şi 
serviciilor non-inovatoare. Aproximativ 56% 
din femei practică comerţul cu ridicata şi 
amănuntul şi activităţi ce ţin de hoteluri şi 
restaurante (43,4% din bărbaţii antreprenor 
activează în acelaşi sector). Al doilea sector 

cel mai preferat de către femei este cel 
imobiliar, precum şi serviciile prestate pentru 
întreprinderi (16,8%, faţă de 14,1% pentru 
bărbaţi). Doar 10% dintre femei au preferat să 
dezvolte o afacere în sfera de producere (faţă 
de 16% din bărbaţi).  

Cu toate acestea, există diferenţe 
regionale semnificative în dependenţă de 
dotarea regiunii cu factori de producţie. De 
exemplu, în Unitatea Teritorial Admi-
nistrativă Găgăuzia, comerţul cu ridicata şi 
cu amănuntul, restaurante şi hoteluri atrage 
aproape trei sferturi din totalul între-
prinderilor conduse de femei. 

Pentru înfiinţarea întreprinderii, econo-
miile proprii, se pare că joacă rolul cel mai 
important, cu mici diferenţe între femei şi 
bărbaţi: 74% din întreprinderi au fost înfiinţa-
te din economii proprii, aproximativ 12% s-au 
bazat în principal pe împrumuturi primite de 
la prieteni şi 5% au folosit credite bancare ca 
sursă de capital principal, iar 5,3% s-au bazat 
pe partenerii străini care au oferit capitalul 
necesar. Aceasta situaţie este o reflectare a 
pieţei financiare superficiale din Republica 
Moldova şi condiţiile aspre impuse de către 
instituţiile financiare (în special, bănci) 
potenţialilor debitori. 

În Republica Moldova nu există o 
instituţie distinctă abilitată cu elaborarea şi 
implementarea cadrului normativ şi de 
politici ce ţin de domeniul egalităţii de şanse 
între femei şi bărbaţi. Această sarcină este 
pusă în seama ministrelor de resort cu 
implicarea mai multor părţi interesate în 
vederea unei participări mai largi în procesul 
de elaborare şi consultare a proiectelor de 
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acte normative şi politici publice, dar şi 
nemijlocit în procesul de implementare a 
acestor politici. 

Deşi prevederile internaţionale privind 
egalitatea de şanse şi de tratament egal 
pentru femei şi bărbaţi au fost transpuse atât 
în unele documente strategice de politici, cât 
şi în legislaţia naţională, totuşi nu există o 
coerenţă clară între aceste politici, în special 
cu referire la antreprenoriatul feminin.  

Actualul cadru legal pertinent activi-
tăţii antreprenoriale nu îngrădeşte sub nici o 
formă dreptul femeilor de a desfăşurarea 
activitate de întreprinzător. Referiri la 
principiul non-discriminării pe criteriul de 
gen se regăsesc într-un şir de alte acte 
normative naţionale care garantează dreptul 
femeilor şi bărbaţilor de a participa în mod 
egal la viaţa economică, politică şi socială. În 
continuare, vom elucida unele aspecte ale 
legislaţiei familiei şi muncii, care se află într-o 
strânsă corelare şi determină implicit gradul 
de participare al femeilor în activitatea 
antreprenorială. 

Ajustarea cadrului de reglementare la 
necesităţile dezvoltării IMM-urilor este una 
din priorităţile cheie a Strategiei de Dezvoltare 
a IMM-urilor 2012-2020, care urmează a fi 
realizată prin: (1)perfecţionarea cadrului de 
reglementare al activităţii IMM-urilor, (2) 
reducerea barierelor administrative şi costu-
rilor regulatorii pentru IMM-uri şi (3) optimi-
zarea reglementărilor privind activităţile 
comerciale practicate de IMM-uri. 

Legea de bază care reglementează 
activitatea IMM-urilor din RM este Legea nr. 

206 din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului 
întreprinderilor mici şi mijlocii2. 

Legea identifică trei tipuri de între-
prinderi: micro, mici şi mijlocii. Există trei 
criterii care trebuie îndeplinite cumulativ 
pentru ca o unitate economică să fie încadrată 
în una din aceste categorii: număr mediu 
scriptic anual de salariaţi, sumă anuală a 
veniturilor din vânzări şi valoarea totală 
anuală de bilanţ a activelor. Pentru compa-
raţie, în conformitate cu standardele Uniunii 
Europene, o companie poate fi calificată ca 
IMM în cazul în care aceasta corespunde la 
cel puţin unul dintre cele trei criterii. 

În vederea perfecţionării cadrului de 
reglementare al activităţii IMM-urilor a fost 
elaborat Proiectul de lege cu privire la între-
prinderile mici şi mijlociiîn concordanţă cu 
opiniile şi obiecţiile parvenite de la Grupul de 
lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea 
activităţii de întreprinzător, organizaţiile subor-
donate ministerului, reprezentanţi ai Confe-
deraţiei Naţionale a Patronatului din repu-
blica Moldova. 

Totodată, un amplu proces de revizuire 
şi optimizare a cadrului normativ de regle-
mentare a activităţii de întreprinzător a 
debutat încă în anul 2004 şi a parcurs trei 
etape până în prezent. „Ghilotina I” desfă-
şurată în perioada 2005-2006 a supus 
revizuirii 818 acte normative ale Guvernului 
şi ale autorităţilor administraţiei publice 
centrale, dintre care 184 au fost abrogate. 
„Ghilotina II” desfăşurată în perioada 2006-

2 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 
126-130 din 11.08.2006. 
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2008 s-a finalizat cu abrogarea a 93 de acte 
legislative. „Ghilotina 2+” desfăşurată în 
2010-2011 a supus inventarierii actele permi-
sive cu caracter de autorizare eliberate de 
peste 45 de autorităţi emitente, numărul 
actelor fiind de peste 400, reducând lista 
acestora la nivel de 273, iar autorităţile 
emitente ale acestora la 34 respectiv. 

Astfel, Republica Moldova a înregistrat 
progrese la procedurile de înregistrare a 
afacerii. Datorită implementării mecanismul 
„ghişeului unic”, au fost integrate serviciile 
prestate de către: Inspectoratul Fiscal 
Principal de Stat, Centrul Naţional de 
Terminologie, Casa Naţională de Asigurări 
Sociale, Biroul Naţional de Statistică, Compa-
nia Naţională de Asigurări în Medicină etc. 
Totodată, a fost lansat Serviciul „e-licenţiere” 
care presupune eliberarea, prelungirea şi 
perfectarea licenţei în regim on-line. 

În prezent, persoanele juridice, filialele 
şi reprezentanţele lor sunt înregistrate de 
către oficiile teritoriale ale Camerei Înre-
gistrării de Stat în termen de până la 5 zile 
lucrătoare de la data prezentării tuturor 
documentelor necesare înregistrării. De 
asemenea, înregistrarea persoanei juridice se 
efectuează şi în regim de urgenţă (24 ore sau 
4 ore), precum şi în zi de odihnă sau 
sărbătoare.  

Totodată, prin adoptarea Legii nr. 131 
din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra 
activităţii de întreprinzător3 au fost iniţiate un 
şir de reforme esenţiale în domeniul res-

3 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
nr. 181-184 din 31.08.2012. 

pectiv, care ţin de limitarea gradului şi a 
modalităţilor de intervenţie a statului în 
activitatea antreprenorială. 

Cu toate acestea, majoritatea antre-
prenorilor, atât bărbaţii, cât şi femeile, 
consideră acţiunile organelor de supra-
veghere şi control de cele mai multe ori 
abuzive şi nefondate. Aceste abuzuri sunt de 
foarte multe ori rezultatul necunoaşterii de 
către angajatori a cadrului legal. 

Acces la servicii de dezvoltare a afa-
cerilor  

Serviciile de dezvoltare a afacerilor pot 
contribui esenţial la creşterea performanţelor 
în afaceri cu condiţia ca aceste servicii să fie 
calitative şi ajustate la necesităţile mediului 
de afaceri. 

Crearea sistemului informaţional şi 
consultativ pentru IMM-uri este o direcţie 
prioritatră a Guvernul RM în Strategia de 
Dezvoltare a IMM-lor 2012-2020. Aceasta 
măsură urmează a fi realizată prin crearea 
unei reţele de furnizori de servicii acreditaţi, 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor, sporirea 
cererii pentru servicii în rândul IMM-lor. O 
măsură similară fost prevăzută în Programul 
de stat pentru dezvoltarea IMM-urilor pentru 
2009-11, dar nu a fost pe deplin realizată. 

În Republica Moldova activează aproxi-
mativ 175 de prestatori de servicii în afaceri4, 
inclusiv organizaţii guvernamentale, com-

4 Lista prestatorilor de servicii în afaceri 
poate fi accesată pe pagina web oficială a 
ODIMM//http://www.odimm.md/ 
index.php?option=com_content&view=article&id
=77&Itemid=215&lang=ro 
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panii private, organizaţii neguvernamentale, 
proiecte finanţate de partenerii străini, 
asociaţii de profil, camere de comerţ, care, de 
asemenea, acordă consultanţă antrepreno-
rială cu sau fără plată5. În pofida acestui fapt, 
infrastructura de suport în afaceri este slab 
dezvoltată, iar cererea pentru aceste servicii 
este redusă.  

Doar 33,1% din companii oferă instru-
ire angajaţilor săi. Angajatorii investesc prea 
puţin în educaţie şi formare profesională 
continuă, neavând suport din partea statului 
şi siguranţa unei stabilităţi a personalului 
instruit. Companiile consideră formarea 
profesională ca fiind o cheltuială şi nu o 
investiţie în resursele umane proprii6.  

În vederea obţinerii unei credibilităţi 
vizavi de calitatea serviciilor oferite, unii 
prestatori de servicii aplică pentru certifi-
carea TAM/BAS BERD, care utilizează un 
sistem intern de acreditare a furnizorilor de 
servicii în afaceri pentru IMM-urile 
participante la program. Cu toate acestea, la 
nivel naţional nu există standarde de calitate 
obligatorii pentru servicii în afaceri. 

Ministerul Economiei prin intermediul 
Organizaţiei pentru Dezvoltarea Întreprin-
derilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) implemen-
tează programe de suport antreprenorial 

5 HG nr. 685 din 13.09.2012 cu privire la 
aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului 
întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-
2020, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 
198-204/740 din 21.09.2012. // 
http://www.mec.gov.md/intreprinderi-mici-si-
mijlocii/ 

6Ibidem. 

(supuse analizei în compartimentele prece-
dente), care au ca scop instruirea agenţilor 
economici în domeniul gestiunii afacerii şi 
facilitarea accesului la mijloacele financiare. 

Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de 
Muncă organizează pentru antreprenori semi-
nare informative privind legislaţia în dome-
niul ocupării forţei de muncă, selectează din 
baza de date persoanele care deţin profesii/ 
meserii ce corespund cerinţelor angajatorilor 
şi le repartizează pentru a fi angajate, 
organizează cursuri de formare profesională 
pentru persoanele aflate în căutarea unui loc 
de muncă la cerinţele angajatorilor etc. 

Camera de Comerţ şi Industrie a RM oferă 
o gamă largă de servicii printre care instruire,
formare şi perfecţionare, informare şi docu-
mentare, evaluare şi expertiză, soluţionarea 
litigiilor comerciale ş.a. 

Organizaţiile non-guvernamentale în do-
meniul egalităţii de gen sunt de asemenea 
implicate în diverse activităţi menite să 
îmbunătăţească situaţia în domeniu. Astfel, 
unele ONG-uri işi orientează activităţile către 
advocacy şi dialog în domeniul de referinţă, 
iar alte ONG-uri (în special, cele care 
activează la nivel local) desfăşoară cu succes 
activităţi de asistenţă şi suport pentru diferite 
categorii de femei. Există câteva ONG-uri (de 
regulă, cele care activează la nivel naţional) 
care şi-au propus să îmbine aceste două 
tipuri de abordare asupra abilitării femeilor, 
reuşind să presteze asistenţă şi activităţi de 
instruire şi training pentru beneficiare, 
precum şi să se implice în activităţi de 
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influenţare a politicilor şi îmbunătăţirea 
cadrului legal7. 

Diverse proiecte susţinute de donatorii 
internaţionali joacă, de asemenea, un rol 
important în dezvoltarea IMM-urilor. Pagina 
oficială a ODIMM relatează despre aproxi-
mativ 36 astfel de proiecte, cu diferite 
grupuri ţintă, obiective şi surse de finanţare. 
Cinci dintre aceste programe sunt focusate în 
mod specific pe femei în calitate de bene-
ficiari. Alte proiecte, mai recente, sunt 
prezentate pe portalul centralizat pentru 
IMM-uri www.businessportal.md. În rest, 
informaţiile privind disponibilitatea servi-
ciilor de dezvoltare a afacerilor sunt frag-
mentate. 

Ca şi în cazul instruirii antreprenoriale, 
lipsa unui sistem informaţional unic privind 
serviciile oferite şi costurile acestora, precum 
şi promovarea insuficientă în condiţiile lipsei 
conştientizării de către antreprenori a rolului 
şi importanţei acestor servicii constituie până 
în prezent un obstacol în dezvoltarea suste-
nabilă a IMM-urilor. Mai mult decât atât, în 
lipsa unei cereri sporite pentru astfel de 
servicii şi inexistenţa unor standarde de 
calitate obligatorii, calitatea serviciilor de 
dezvoltare a afacerilor lasă de dorit. Serviciile 
disponibile sunt adresate în egală măsură 
femeilor şi bărbaţilor, fără a face careva 
diferenţe majore între beneficiari, cu unele 
mici excepţii (programe adresate tinerilor, 
unor categorii social-vulnerabile, migranţilor 
şi, într-o măsură mai mică, femeilor antre-
prenor). 

7 Daniela Terzi-Barbarosie, op.cit., p.31. 

Acces la pieţe de desfacere 
În Republica Moldova nu există politici 

care ar înlesni accesul sau ar stimula 
participarea femeilor la pieţele de desfacere 
locale, naţionale sau internaţionale. 

În scopul creării unor condiţii favo-
rabile de atragere a investiţiilor în economia 
Moldovei şi asigurării promovării eficiente a 
exporturilor de mărfuri şi servicii autohto-
ne a fost adoptată Strategia de atragere a 
investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru 
anii 2006-2015,8 monitorizarea şi coordona-
rea procesului de realizare a acesteia fiind 
pusă în sarcina Ministerului Economiei. Re-
iterăm că strategia nu face diferenţe în bază 
de gen. 

Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi 
Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) 
este o instituţie de stat ce activează în 
coordonare cu Ministerul Economiei şi este 
abilitată să aplice politicile statului în vederea 
atragerii investiţiilor în economie şi promo-
vării exporturilor de produse moldoveneşti, 
creând o premisă puternică pentru asigurarea 
în continuare a creşterii economice. MIEPO 
lucrează direct cu investitorii străini în scopul 
promovării investiţiilor în Republica Mol-
dova şi cu companiile moldoveneşti în scopul 
sporirii exporturilor.  

Este important de menţionat că înce-
pând cu anul 2006 principala piaţă de 
desfacere pentru exportatorii moldoveni a 

8 HG nr. 1288 din 09.11.2006, Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, nr.181-183 din 
24.11.2006. 
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fost în mod constant Uniunea Europeană9. 
Însă, începând cu anul 2010, ponderea UE în 
totalul exporturilor moldoveneşti a început 
treptat să se diminueze, iar volumul 
exporturilor spre CSI a început să crească10. 

La moment, regimul comercial bilateral 
dintre Republica Moldova şi Uniunea 
Europeană este reglementat de către un 
sistem de preferinţe comerciale oferite de 
Uniunea Europeană ţării noastre pe 
parcursul ultimilor ani în cadrul Sistemului 
Generalizat de Preferinţe (SGP şi SGP+), iar 
din martie 2008 Republica Moldova 
beneficiază de un sistem „generos“ de 
Preferinţe Comerciale Autonome, care oferă 
posibilitatea producătorilor moldoveni de a 
exporta pe piaţa comunitară orice tip de 
produse, fără restricţii de ordin cantitativ şi 
taxe vamale cu unele excepţii la câteva 
produse agricole (de exemplu, carnea 
proaspătă, produsele lactate, ouăle, grâul, 
orzul, porumbul, zahărul, vinurile etc.), care 
pot fi exportate în cadrul unor limite 
cantitative. În acest sens, fiecărei firme 
exportatoare îi este atribuită anual anumite 
cote tarifare reieşind din volumul de 
producţie a acesteia şi/sau din capacitatea de 
a valorifica cota respectivă. 

                                                           
9 La 19 decembrie 2006, Moldova a semnat 

Acordul de Liber Schimb Central-European (CEFTA), 
în vigoare de la 1 mai 2007. 

10 http://infoeuropa.md/files/poate-oare-
reducerea-exporturilor-moldovei-spre-ue-din-
2012-sa-afecteze-procesul-de-negocieri-pentru-
crearea-zonei-de-liber-schimb-aprofundat-si-
cuprinzator.pdf 

Această liberalizare a comerţului a fost, 
în mare parte, unilaterală, deoarece Repu-
blica Moldova şi-a păstrat dreptul de a men-
ţine barierele tarifare pentru importul multor 
produse din Uniunea Europeană, ceea ce i-a 
permis să-şi protejeze producătorii autohtoni 
de concurenţă. Totuşi, această situaţie se va 
schimba odată cu avansarea procesului de 
integrare europeană şi, în particular, para-
farea acordului cu privire la Zona de Liber 
Schimb Aprofundat şi Cuprinzător. Ţara noa-
stră va trebui să elimine, gradual, taxele 
vamale la importul tuturor produselor din 
UE. Respectiv, acest lucru va expune majori-
tatea producătorilor autohtoni unei compe-
tiţii dure din partea celor europeni. 

Nu există date disponibile privind 
numărul femeilor antreprenor care desfă-
şoară activitate de export. Unicul studiu în 
acest sens a fost a fost efectuat în perioada 
mai-iunie 2009 pe un eşantion de 15537 
întreprinderi11. Conform datelor acestui 
sondaj doar 12,7% din întreprinzătorii 
participanţi la cercetare desfăşoară activitate 
de export. Cota întreprinderilor exportatoare 
în numărul total de întreprinderi conduse de 
femei constituie 9,1%, în timp ce cota 
analogică la bărbaţi este de 14,1%. 

Referitor la comerţul interior, cadrul 
legal este, în linii generale, adecvat realităţii 
existente, deoarece la momentul promovării a 
fost consultat cu mediul de afaceri. Princi-
palul act normativ pertinent domeniului 
vizat este Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu 

                                                           
11 Aculai Elena, op. cit., p.77-80. 
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privire la comerţul interior12 cu modificările şi 
completările ulterioare.  

Totodată HG nr. 547 din 04.08.1995 cu 
privire la măsurile de coordonare şi reglementare 
către stat a preţurilor (tarifelor)13 stabileşte nişte 
cerinţe specifice pentru comerţul interior cum 
ar fi lista produselor social importante, limi-
tarea adaosului la produsele social impor-
tante pe întregul lanţ valoric, plafonarea 
sumelor plătite în numerar pentru bunuri şi 
servicii etc. Prezenţa unora semenea regle-
mentări se datorează politicilor statului de 
susţinere a păturilor defavorizate, dar toto-
dată reprezentă un obstacol în dezvoltarea 
antreprenoriatului. De exemplu, introdu-
cerea în liste a materialelor de construcţii, de 
rând cu unele produse alimentare nu face 
decât să reducă veniturile acestor antre-
prenori şi respectiv investiţiile în dezvol-
tarea propriilor afaceri, iar atribuirea acestor 
bunuri (materialele de construcţie) la cate-
goria celor de importanţă socială este una 
dubioasă. 

De fapt, accederea pe majoritatea seg-
mentelor de piaţă depinde de calitatea pro-
duselor şi serviciilor oferite, a investiţiilor fă-
cute în promovarea acestora ş.a., deşi există 
unele segmente de piaţă dominate de mono-
poluri naturale, întreprinderi de stat, ceea ce 
face accesul la acestepieţela extrem de 
anevoios. 

12 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 
206-209 din 22.10.2010. 

13 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 
53-54 din 28.09.1995. 

Datele aceluiaşi studiu14 menţionat mai 
sus arată că majoritatea întreprinzătorilor 
(72,7%) au menţionat că întâlnesc dificultăţi 
la comercializarea mărfurilor şi prestarea 
serviciilor. Deosebiri pe sexe practic nu 
există: cota femeilor antreprenor care au 
indicat existenţa dificultăţilor de acest tip 
înactivitatea întreprinderilorlor este cu 0,7 
puncte procentuale mai mare decât cota 
bărbaţilor. Analiza dificultăţilor la comer-
cializare a produselor /prestarea serviciilor 
în diferite medii de amplasare a arătat că în 
mediul rural relativmai mare este ponderea 
întreprinzătorilor ce s-au confruntat cu astfel 
de dificultăţi (79,0%); înmediul urban 
cotaacestora a constituit 71,5%. 

Deşi nu există impedimente de ordin 
legal, totuşi, în lipsa unor măsuri de susţinere 
din partea statului, concurenţa acerbă de 
pepiaţa economică determină multe femei să 
aleagă mai degrabă rolul de salariat decât cel 
de întreprinzător.  

Totodată, o serie de inconsistenţe legis-
lative şi norme în cadrul de reglementare a 
activităţii antreprenoriale creează impedi-
mente şi stabilesc sarcini suplimentare pentru 
antreprenori. Astfel, barierele administrative 
împovărătoare, numărul mare de reglementări 
interne ale ministerelor şi altor autorităţi publice 
(care nu sunt aduse la cunoştinţa antre-
prenorilor, dar pe care ei trebuie să le 
cunoască or, deseori, se întâmplă să ia 
cunoştinţă cu acestea în momentul stabilirii 
unei penalităţi pentru neconformarea la 
reglementările în cauză) procedura absolut 

14 Aculai Elena, op.cit., p.66-77. 
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ineficientă şi chiar alogică de eliberare a facturilor 
fiscale,sistemul de raportate anevoios, care 
implică resurse umane şi financiare consi-
derabile, dările de seamă contabile complicate şi 
costisitoare, imperfecţiunea legislaţiei fiscale (de 
exemplu, dubla impozitare a dividendelor) şi 
a muncii (care nu corespunde relaţiilor de 
muncă într-o economie de piaţă) sunt doar 
câteva, cele mai des întâlnite obstacole 
invocate de către antreprenori. 

 În opinia noastră, trebuie să schimbăm 
fundamental statutul inspectorilor fiscali. 
Antreprenorul este amendat pentru cea mai 
mică abatere chiar şi atunci când singur 
depistează vre-o eroare şi merge la fisc să o 
corecteze. 

 Potrivit raportului Băncii Mondiale 
„Doing Business 2013”15, Republica Moldova 
a urcat 4 poziţii la acest capitol faţă de 
clasamentul „Doing Business 2012”, situ-
ându-se pe locul 91 faţă de 95 anterior. 

În general, s-a constatat că procedura 
durează circa 2,8 ani, iar creditorii obţin 
recuperarea în mediu a 32% din creanţele faţă 
de debitorul insolvabil, în raport cu media 
statelor-membre a Organizaţiei pentru Coo-
perare şi Dezvoltare Economică, unde 
procedura durează circa 1,7 ani, iar creditorii 
îşi recuperează 70,6% din creanţe. Chiar şi în 
raport cu statele Europei de Est şi Asia 
Centrală, Republica Moldova ocupă poziţii 
mai inferioare la acest capitol. 

15http://www.doingbusiness.org/data/ex
ploreeconomies/moldova/ 

În general, în raportul „Doing Business 
2013”, Republica Moldova a avut o evoluţie 
modestă, urcând 3 poziţii şi situându-se pe 
locul 83 între Kuweit şi Croaţia din totalul de 
185 de state. Comparativ cu aceeaşi perioadă 
a anului trecut, potrivit raportului „Doing 
Business 2012, Republica Moldova a făcut un 
salt semnificativ în clasamentul statelor după 
criteriul uşurinţei de a derula o afacere şi s-a 
clasat pe locul 81. Modificarea metodologiei 
de elaborare a clasamentului însă, a trans-
format poziţia 81 deţinută de ţara noastră în 
„Doing Business 2012” în 86, poziţie de la 
care a fost calculată creşterea până la locul 83.  

Aceasta se datorează în special faptului 
că, deşi au fost elaborate mai multe proiecte 
de acte normative de îmbunătăţire a situaţiei 
în diverse domenii, acestea nu au fost 
reflectate în evaluare, întrucât au fost lansate 
în implementare după publicarea raportul 
„Doing Business 2013”. 

În concluzie, menţionăm, că actualul 
cadru legal şi de reglementare privind activi-
tatea antreprenorială în general, precum şi 
activitatea IMM-urilor în special, este în proces 
de revizuire şi ajustare la necesităţile reale ale 
domeniului respectiv. Cu toate acestea, efectele 
acestor reforme nu sunt atât de palpabile, întru-
cât antreprenorii se confruntă în continuare cu 
un grad înalt de birocraţie în instituţiile 
publice, abuzuri din partea organelor de 
control, incapacitatea de a ţine pasul şi de a 
pătrunde în esenţa prevederile legale ş.a. 
Legislaţia pertinentă domeniului vizat asigură 
dreptul femeilor şi bărbaţilor de a desfăşurarea 
activitate de întreprinzător, fără a face însă 
careva referiri la principiul egalităţii de gen. 
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INTERDEPENDENŢA STĂRII FUNCŢIONALE A ORGANISMULUI UMAN ŞI 
CALITATEA APEI POTABILE  
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The existence of life is closely related to water, which, due to its physical and chemical attributes, is a 
first-rate factor în carrying out many essential biochemical, physiological and ecological processes. Water used 
for drinking purposes în Moldova is a factor that accounts for up to 15-20% of cases of acute diarrheal diseases 
and viral hepatitis A, predominantly în rural areas, 20-25% of somatic diseases, în the case of dental fluorosis 
- 100%. Insufficient water leads to a poor state of health, body hygiene, dwelling and localities, which 
contributes to the spread of digestive diseases, skin disease. 

Keywords:quality, water, human body, health. 

 
xistenţa vieţii este strâns legată de 
apă care, datorită însuşirilor sale 
fizice şi chimice, reprezintă un factor 

de prim ordin în desfăşurarea multor procese 
biochimice, fiziologice şi ecologice esenţiale. 
Apa folosită în scopuri potabile în Moldova 
este un factor care determină până la 15-20% 
din cazurile de boli diareice acute şi hepatită 
virală A, preponderent în zonele rurale, 20-
25% din bolile somatice, în cazul fluorozei 
dentare – 100%. Cantitatea insuficientă de 
apă duce la menţinerea unei stări insalubre, a 
deficienţelor de igienă corporală, a locuinţei 
şi a localităţilor, ceea ce contribuie la 

răspândirea unor afecţiuni digestive, a unor 
boli de piele [2,3]. 

Problemele legate de calitatea apei 
potabile cer o atenţie deosebită, deoarece ele 
influenţează esenţial sănătatea omului şi 
animalelor. Ignorarea acestor probleme 
provoacă adeseori diferite maladii. Fiind un 
constituent indispensabil al organismului, 
apa are un rol deosebit în desfăşurarea 
proceselor vitale. Nu întâmplător, în 
înţelepciunea poporului apa este numită 
izvorul vieţii. Totodată este cunoscut faptul 
existenţei unei relaţii între substanţele 
minerale din apă şi conţinutul lor în 
organismul uman. Excesul acestor substanţe 

E 
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în apa consumată de populaţie se răsfrânge 
asupra sănătăţii ei. Este lesne de înţeles,că la 
ora actuală ofensivitatea apei potabile 
necalitative asupra sănătăţii se agravează mai 
cu seamă la acea categorie a populaţiei care 
se află sub minimul existenţei şi se 
alimentează insuficient cu hrană[1,5]. 

Regimul sanitar, înrăutăţit considerabil 
în ultimul deceniu la principalele bazine de 
apă ale Moldovei, s-a răsfrânt asupra apelor 
din râuri, care au devenit un nou factor 
ecologic defavorabil de înrâurire a omului. 
Situaţia sanitară a râurilor Nistru şi Prut se 
înrăutăţeşte în permanenţă, fenomen legat nu 
numai de mărirea volumului folosirii apelor 
întreprinderilor, situate de-a lungul malurilor 
acestor râuri. Rezultatele cercetării regimului 
sanitar al râului Nistru au demonstrat că 
calitatea apei nu corespunde cerinţelor 
standard la o serie de indici organoleptici, 
chimico-sanitar şi bacteriologici. Prezenţa în 
apă a unor compuşi organici stabili este, mai 
ales, un rezultat al impurificării industriale a 
râului. 

Pe porţiunea râului Nistru în sectorul 
Tighina-Tiraspol-Slobozia [7] s-au descoperit 
indici înalţi, ce depăşesc nivelul normal al 
florii microbiene în apă, a colibacililor din 
surse fecale, precum şi a substanţelor 
organice stabile, nivelurile ridicate de 
impurificare chimică şi biologică a râului 
Nistru pe acest sector constituie o consistenţă 
a efectului nesatisfăcător al epurării apelor 
menajere la instalaţiile de epuraţie din oraşe 
şi de la complexele zootehnice. În apele 
acestor două râuri predomină compuşi de 
cupru şi fenol. Concentraţia fenolilor 

depăşeşte de 3-7 ori norma. Pe lîngă aceste 
substanţe în apa Nistrului găsim produse 
petroliere, pesticide fosfor-organice şi clor-
organice. Cercetările efectuate în 1982-1985 
privind calitatea apei din Prut au arătat că în 
tot cursul râului în limitele graniţelor 
republicii apa Prutului nu corespunde 
cerinţelor igienice privind indicii sanitaro-
chimice şi bacteriologici [5]. O excepţie este 
numai sectorul de lângă digul rezervorului 
de apă de la Costeşti, în care apa poate fi 
calificată drept pură. Pe celelalte sectoare însă 
nivelul de impurificare biologică a râului 
Prut rămâne ridicat. 

Analiza stării sanitare a râurilor mici 
din republică dovedeşte, de asemenea, 
prezenţa unui înalt grad de impurificare 
organică, chimică şi bacteriologică a apei lor. 
Indicii determinaţi depăşeau de zeci şi sute 
de ori cerinţele normativelor privind sursele 
de apă potabilă şi de uz gospodăresc din 
republică. Râurilor mici li se atribuie deocam-
dată un rol secundar în asigurarea populaţiei 
cu apă, ele servesc în cea mai mare parte în 
calitate de receptori neorganizaţi ai apelor 
reziduale ale obiectelor industriale şi 
agricole.  

Cercetările bacteriologice şi virusologie 
cu privire la starea râurilor principale din 
republică au confirmat înaltul grad de 
impurificare, în unele sectoare există o 
intensă poluare cu microbi nepatogeni şi 
chiar patogeni. Această situaţie atrage după 
sine în mare măsură sporirea cazurilor de 
infecţii intestinale. Starea sănătăţii populaţiei 
se află în dependenţă directă de gradul de 
impurificare a mediului ambiant, de 
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intensificarea şi durata acţiunii exercitate de 
factorii defavorabili asupra organismului 
omului.  

Pornind de la perspectivele de dezvol-
tare social-economică a societăţii, necesitatea 
unei optimizări a relaţiilor dintre om şi 
mediul înconjurător capătă o importanţă 
primordială. În legătură cu acest lucru o 
deosebită importanţă o au cercetările 
ştiinţifice ale factorilor capabili să exercite o 
influenţă negativă asupra sănătăţii populaţiei 
în condiţiile funcţionării complexului agro-
industrial din republică. Printre ele trebuie 
de menţionat problemele sanitaro-igienice şi 
epidemiologice din unele ramuri specializate 
ale complexului agroindustrial din republică, 
de ameliorare a stării sanitare a mediului 
ambiant, bolile contagioase. 

O direcţie importantă a cercetărilor este 
studierea caracteristicilor cantitative şi 
calitative ale morbidităţii populaţiei, difuzării 
şi particularităţilor dereglărilor imunologice 
la copii şi la populaţia matură, determinate 
de factorii defavorabili ai mediului încon-
jurător. Totodată o mare atenţie trebuie 
acordată evidenţierii contigentelor de popu-
laţie care sunt cele mai sensibile faţă de 
înrâurirea exercitată de factorii defavorabili 
ai mediului, faţă de aşa-numitele grupe de „ 
risc”. 

Constatarea naturii patogene a proce-
selor interdependente, menţionate anterior, 
va contribui la elaborarea de noi abordări ale 
imunocorecţiei şi profilaxiei bolilor legate de 
starea de imunodeficienţă. Prezintă impor-
tanţă problemele acţiunii complexe a 
factorilor din mediului ambiant, precum şi 

ale urmărilor din viitorul îndepărtat ale 
chimizării agriculturii. În acelaşi timp trebuie 
să subliniem că reglementarea igienică a 
utilizării raţionale a factorilor poluanţi 
constituie principala sarcină a prezentelor 
cercetări. După cum se vede, numai pe baza 
cercetărilor complexe chimice, igienice, 
epidemiologice, imunologice, microbiologice 
şi virusologie e posibilă elaborarea de 
recomandaţii, având drept scop ameliorării 
condiţiilor de viaţă, de muncă şi de trai, 
ocrotirea sănătăţii populaţiei în condiţiile 
dezvoltării continui a complexului 
agroindustrial din republică [13]. 

Majoritatea covârşitoare a surselor 
acvatice potabile sunt studiate extrem de 
insuficient, fragmentar, fiind determinat 
numai conţinutul unor elemente. Mai 
frecvent sunt investigate apele sub aspect 
sanitar – epidemiologic. Poluarea apelor 
potabile poate fi consecinţa unor fenomene 
naturale, dar cel mai frecvent apare ca 
urmare al activităţii omului, ultima fiind 
împărţită convenţional în impacte organizate 
şi neorganizate. 

De menţionat că potrivit unui studiu 
realizat de UNESCO, 1 miliard de locuitori ai 
planetei se confruntă cu problema apei 
potabile, ţările din Africa fiind cel mai mult 
afectate de această problemă, iar Finlanda se 
bucură de apa cea mai curată din lume. 
Totodată, datele Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii arată că în lume mor zilnic 34 de mii 
de persoane, inclusiv 5 mii de copii, din 
cauza apei potabile poluate.  

Sunt probleme cu apa în Republica 
Moldova?Doar un sfert din populaţia din 
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satele Moldovei are acces la sisteme 
centralizate de aprovizionare cu apă. La 22 
martie se marchează în lumea întreagă Ziua 
Apelor, o zi dedicată unei resurse vitale a 
omenirii. În unele părţi ale planetei apa este 
obiect de conflict internaţional, iar absenţa ei 
în formă potabilă sau utilizabilă pentru 
agricultură provoacă moarte şi mizerie.  

 Specialiştii spun că, în comparaţie cu 
spaţiul european, Republica Moldova are cea 
mai mică cantitate de apă pe cap de locuitor 
extrasă din orizonturi şi bazine formate pe 
propriul teritoriu. Deficitul acestei resurse se 
resimte însă cel mai mult în zona de sud a 
republicii. 

După ce că nu are apă îndeajuns, 
Moldova are probleme şi cu calitatea acesteia. 
Datele Centrului Naţional de Sănătate 
Publică arată că 60 la sută din populaţia de la 
sate se alimentează cu apă din fântâni, dar 
85% dintre acestea conţin nitraţi în exces sau 
alte substanţe chimice dăunătoare sănătăţii. 
Principala sursă de poluare sunt deşeurile 
organice de pe lângă gospodăriile oamenilor 
care îşi cresc animalele în curte. ”Sunt cazuri 
unde depozitarea necorespunzătoare a 
pesticidelor şi îngrăşămintelor a condus la 
poluarea apelor. Cel mai substanţial afec-
tează calitatea apei depozitarea lângă fântâni 
sau întreţinerea animalelor în condiţii casnice 
şi deci aceste deşeuri organice cu conţinut 
ridicat de amoniu se infiltrează în sol şi 
nemijlocit în apele freatice care sunt la 
suprafaţă”.  

O problemă majoră pentru Moldova 
prezintă construcţia celor 6 hidrocentrale pe 
cursurile Nistrului care vor afecta nivelul 

apei pe Nistru. Să nu uităm de anii trecuţi 
când Moldova a avut mari probleme cu 
inundaţiile din 2008- 2010 şi cu seceta 
hidrologică din 2015. Una din cauzele acestor 
fenomene extreme e că Ucraina exploatează 
bazinul hidrografic al fluviului Nistru, fără 
să-şi coordoneze acţiunile sale cu Republica 
Moldova. Dacă se dau în exploatare 
hidrocentralele,noi rămânem cu cel puţin 
50% mai puţine resurse de apă de calitate 
decât avem în prezent. 

Deşi hidrocentralele produc energie 
verde şi nu poluează mediul prin emisii, ele 
afectează mediul poluând termic apa, modi-
ficând ecosistemul apei şi biodiversitatea 
organismelor vii din apă. Tratarea termică a 
apei la aceste hidrocentrale ar face ca apa de 
pe Nistru să nu fie potabilă. Moldova ar 
trebui să nu permită construcţia hidro-
centralelor şi să ia atitudine. Nu avem 
dreptul să prioritizăm economia unei ţări în 
defavoarea mediului şi a sănătăţii noastre. În 
timp ce hidroenergia înfloreşte, râurile 
dispar, apa potabilă devine deficit şi se 
scumpeşte. Soluţia e să colaborăm la nivel 
internaţional şi să găsim alternative ecologice 
viabile pentru toate ţările afectate. 

Datele cu care operează ONG-iştii de 
profil [6] arată că doar un sfert din populaţia 
Moldovei are acces la sisteme centralizate de 
aprovizionare cu apă şi doar 15 la sută au şi 
apeduct şi reţea de canalizare. 

Lipsa mijloacelor care a împiedicat 
până acum punerea în aplicare a progra-
mului de aprovizionare cu apă a satelor 
moldoveneşti le-a determinat pe autorităţi să 
se gândească la alte soluţii. Una dintre 
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acestea propusă de Ministerul Mediului de 
curând ar fi crearea unui fond de solidaritate 
pentru construirea sistemelor de apă şi 
canalizare în localităţile unde acestea nu 
există.  

Apa este cel mai important aliment 
pentru viaţă, reprezintă principalul consti-
tuent din punct de vedere cantitativ al 
organismelor vii, participă la organizarea 
structurală a sistemelor biologice şi la activi-
tatea metabolică a acestora. Apa reprezintă în 
medie 75% din masa corporală a unui sugar, 
60% din cea a unui adult şi 50% la vârstnici. 
Un om poate să supravieţuiască fără hrană în 
jur de 30 de zile, dar în lipsa apei viaţa îi este 
pusă în pericol după numai 3 zile [1,2]. 

Biotestarea apelor de suprafaţă şi celor 
de scurgere de la obiectele mari industriale 
din partea de jos a oraşului indică o toxicitate 
excesivă. În genere sursele de apă ale 
oraşului au toxicitate medie, iar în cartierele 
noi ea este scăzută. Cel mai mare pericol 
pentru hidrofauna urbei îl constituie 
prezenţa în apă a DDT-ului, hexacloranului, 
produselor petroliere, fenolului şi ionilor de 
Pb, Cu şi Zn. 

Cercetările hidrobiologice au demon-
strat că în lacul de acumulare Ghidighici au 
loc intense procese de autoepurare, ele fiind 
de 5-7 ori mai active decât în lacurile din raza 
oraşului. Capacitatea de autoepurare a r. Bâc 
este foarte mică, atingând o valoare nulă pe 
sectorul de la bd. Renaşterii până la marginea 
oraşului. Aici şi-a lăsat amprenta asupra creş-
terii producţiei primare brute. Datele expuse 
se confirmă şi prin analiza compoziţiei 
speciilor planctonului şi bentosului: indicele 

oligocet este egal cu 1. În rezervuarul de la 
Ghidighici acest indice este egal cu 0,51, în 
lacurile din Chişinău – 0,61-0,78. 

Ca rezultat al cercetărilor în domeniul 
biotestării a fost elaborat un sistem de 
estimare a indicilor de prioritate a poluanţilor 
chimici pentru suprafeţele orăşeneşti, care 
poate fi pus la baza întocmirii unei clasificări 
adecvate a poluanţilor incluşi în sistemul 
monitoringului ecotoxicologic al mediului 
acvatic [4,8]. 

 
Materiale şi metode 
S-au determinat 19 indici ai calităţii 

apei: pH, duritatea, rezidiul fix, conţinutul 
hidrogeno-carbonatului şi carbonatului, 
clorului, sulfatului, calciului, magneziului, 
sodiului, potasiului, nitraţilor, fosforului şi a 
unor metale grele (cupru, mangan, zinc, fier, 
cadmiu, plumb). Pentru fiecare fântână a fost 
întocmit paşaportul calităţii apei şi elaborate 
recomandări de folosire a ei. 

Impurităţile din apă pentru băut nu 
trebuie să depăşească anumite limite de 
concentraţii, indicate în normele de 
potabilitate. Recoltarea apei pentru analiza 
fizico-chimică s-a făcut în flacoane de sticlă 
prevăzute cu dop şi închise ermetic. Vasele 
de recoltare au fost spălate foarte bine pentru 
a îndepărta orice urmă de substanţe organice 
sau alte impurităţi care ar denatura 
compoziţia probei. Spălarea s-a efectuat cu 
detergenţi, se clătesc bine cu apă de robinet, 
apoi cu apă distilată şi în final se usucă. În 
momentul recoltării flaconul se va clăti de 2-3 
ori cu apă ce urmează a fi recoltată apoi se 
umple cu apă de analizat până la refuz, iar 
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dopul se va fixa în aşa fel încât să nu rămână 
bule de aer în interiorul vasului. 

 
Rezultate şi discuţii 
Poluarea apelor din fântâni într-o 

anumită măsură depinde de îngrijirea 
curţilor ţărăneşti. Locurile de acumulare a 
digestiilor, gunoiului de grajd trebuie să aibă 
un strat impermeabil de protecţie şi acoperiş 
pentru a exclude poluarea apelor freatice cu 
nitraţii şi alte impurităţi. Fântânile necesită să 
fie proiectate şi construite în strictă 
conformitate cu regulile sanitare. 

Calitatea apei se modifică de la o 
localitate la alta. De exemplu, în satele din 
raionul Străşeni, apa nu corespunde 
cerinţelor igienice respectiv în 78, 38 şi 20% 
din fântânile studiate. Conţinutul sulfaţilor 
este crescut în 15-54% din ele, uneori 
depăşind limita maximal admisibilă (LMA) 
de 4-8 ori [5,7,8]. 

Nitraţii (NO3) – concentraţia lor în apa 
potabilă peste limitele admise constituie o 
problemă majoră. Azotaţii sunt propriu-zis 
nocivi numai la concentraţii foarte mari, ce 
rareori sunt atinse în apă. Nitriţii (NO2) 
rezultă din nitraţi fie înaintea consumului 
(reducere în fântâni) fie în lumenul tubului 
digestiv, în cazul migrării, în diverse 
împrejurări, spre stomac şi intestinul subţire 
a elementelor reducătoare din biocenoza 
intestinală.  

Limita maximal admisibilă (LMA) de 
nitraţi în apă nu trebuie să depăşească 50 
mg/dm3. Consumul unor cantităţi mari cu 
nitraţi poate provoca afecţiunea methemo-
globinemie. Declanşarea maladiei are la bază 

transformarea nitraţilor în nitriţi, aceştia din 
urmă fiind implicaţi în producerea bolii. 
Nitriţii se combină cu hemoglobina, trans-
formând-o în methemoglobină ce blochează 
transportul oxigenului în ţesuturi. Astfel, 
hemoglobina îşi pierde funcţia de a lega şi 
transporta oxigenul producând hipoxie. S-a 
constatat că consumul apei cu nitraţi 
afectează dezvoltarea biologică generală a 
copiilor, provocând intoxicaţii cronice, care 
nu au manifestări clinice evidente. 

În zona centrală a raionului Străşeni 
apa a fost colectată de studenţi, conţinutul 
nitraţilor depăşeşte LCA în jumătate din 
fântânile studiate – 50,6 mg/dm3, în partea 
de nord – 22,5 mg/dm3, la sud – 48,3 
mg/dm3. Cu totul insuficient este studiat 
conţinutul în apele potabile a metalelor grele, 
cantitatea ridicată a căror prezintă un pericol 
toxic şi cancerigen pentru om şi animale. 
Conţinutul fierului este în zona centrală a 
raionul Străşeni de 0,1 mg/dm3 din fântânile 
studiate, în cea de sud – 0,06 mg/dm3. 
Cantitatea manganului în unele sate din r. 
Străşeni, depăşeşte LCA în 11-18% din 
fântâni. 

În apele multor fântâni limita concen-
traţiei admisibile este depăşită concomitent 
de mai mulţi indici. În acest caz, substanţele 
prezente concomitent se pot neutraliza 
reciproc, dar cel mai frecvent ele îşi cresc 
toxicitatea, fenomen cunoscut sub denumirea 
de potenţare. Cea mai frecventă potenţare 
este cea de sumare sau de creştere a toxicităţii 
proporţional cu numărul substanţelor pre-
zente concomitent în apă. 
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Investigaţiile în cauză indică nece-
sitatea examinării [2,11] sănătăţii populaţiei, 
şi în primul rând a femeilor gravide şi a 
copiilor, care consumă apă potabilă cu un 
conţinut sporit al elementelor chimice cu 
scopul recomandării măsurilor respective de 
profilaxie. În cel mai rău caz apa, ce nu face 
faţă cerinţelor igienice, trebuie să fie diluată, 
în mod casnic, cu apă de o calitate bună din 
alte fântâni apropiate. 

În ultimul timp maladiile cardiovascu-
lare sunt generate parţial de mineralizarea 
apei. Investigaţiile statistice din diferite ţări 
au semnalat existenţa unei relaţii inverse 
între duritatea apei şi decesele provocate de 
bolile cardiovasculare. S-a constatat că 
numărul deceselor cauzate de aceste afecţiuni 
este mai mare în localităţile în care apa este 
moale şi că acest număr scade proporţional 
cu creşterea durităţii apei. Rolul calciului este 
bine cunoscut, iar carenţa de calciu duce la 
apariţia aritmiilor. Studii mai recente consi-
deră că nu duritatea în sine este benefică, ci 
Ca, Mg ai căror compuşi sunt factorul major 
determinant al durităţii. Studii clinice indică 
un efect favorabil al Ca, Mg, Cr, Mn şi Zn în 
schimb Na, Cu şi Co sunt incriminaţi pentru 
efecte defavorabile. 

Poluanţii organici din apă sunt de o 
enormă diversitate, în concordanţă cu specta-
culoasa înmulţire a spectrului de substanţe 
sintetizate de industria actuală. Există şi 
compuşi toxici organici naturali, cum sunt 
toxinele cianobacteriilor, ce pot fi hepatotoxi-
ce, neurotoxice sau iritante cutanate şi care 
au fost găsite chiar şi în conducte de 
alimentare cu apă potabilă. Acţiunea unor 

poluanţi organici este mai puţin cunoscută, 
majoritatea acestora producând modificări 
organoleptice evidente ceea ce duce la 
limitarea utilizării apei, mai ales ca apă de 
băut. Între aceşti poluanţi sunt consideraţi ca 
principali: pesticidele dintre care cele organo-
clorurate ocupă primul loc datorită degra-
dării lor biologice încete şi permanenţei 
prelungite în apă. Acţiunea lor este complexă 
şi se manifestă: asupra ficatului, sistemului 
nervos, a unor glande endocrine, unor en-
zime. Se presupune că, de asemenea, ar avea 
acţiune cancerigenă şi asupra descendenţilor 
[2,3]. 

S-a studiat indicele mineralizării apei 
reziduului fix, care corespunde cerinţelor 
igienice după valorile medii şi constituie 
985,8±12,5 mg/dm3 în apa fântânilor r. 
Străşeni, în apeduct este mult mai mic – 
383,1±16,9 mg/dm3, iar la izvoarele oraşului 
Chişinău 1680-1020 mg/l contra 1000 mg/l 
normă. 

Unul dintre indicii specifici ai minera-
lizării este duritatea apei. Rezultatele investi-
gaţiilor demonstrează că valorile medii ale 
durităţii totale sunt înalte în apa tuturor 
fântânilor, apa este dură şi foarte dură, ceea 
ce probabil în mare măsură determină influ-
enţa asupra sănătăţii populaţiei. Duritatea 
totală a apei este mult mai mare şi în 
fântânile r. Străşeni, ce constituie în unele 
valori până la 18,4 mg/dm3. Duritatea apei 
aduce la apariţia bolilor cardiovasculare şi în 
mod indirect, prin favorizarea dizolvării în 
apă a unui şir de metale: Cd, Co, Cu, Ni, Cr 
etc., care pot avea la rândul lor o acţiune 
toxică asupra acestui sistem [2,3,4,12]. 



136 

Principalii factori de risc pentru 
sănătatea populaţiei la consumul apei în 
scopuri potabile în condiţiile Republicii 
Moldova sunt: consumul apei cu conţinutul 
ridicat de nitraţi, care poate duce la apariţia 
methemoglobinemiei, numită şi intoxicaţie cu 
nitraţi în concentraţii ce depăşesc 50 
mg/dm3, în special sunt afectaţi copiii până 
la 1 an, mai ales cei alimentaţi artificial. 
Studiile epidemiologice reflectă, că un 
conţinut ridicat de methemoglobină, până la 
8-10 procente din toată hemoglobina, se 
depistează mai frecvent în localităţile rurale, 
la concentraţii de 70-80 mg/dm3 nitraţi în 
apa potabilă consumată, în fântânile cercetate 
atinge nivelul de – 39,3-50,6 mg/l contra 45 
mg/l în normă.  

Aprovizionarea cu apă pe întreg teri-
toriul Republicii Moldova, constituie o pro-
blemă extrem de serioasă, deoarece sursele 
de apă sunt distribuite neuniform în teritoriu, 
iar calitatea apei adeseori nu corespunde 
standardelor naţionale. De menţionat că 
perspectivele de dezvoltare a economiei 
naţionale şi sănătatea populaţiei în ţara 
noastră depinde, în mare măsură, de deficitul 
resurselor acvatice care creşte în permanenţă. 

În unele analize numărul de nitraţi şi 
nitriţi a fost depăşit în mod semnificativ. Cel 
mai probabil, apa a fost luată în apropierea 
instalaţiilor industriale, instalaţii de tratare a 
apelor uzate, fermelor. Iar apa se află la 
suprafaţă sau la o adâncime redusă. Experţii 
au găsit în aşa numita apa curată încă o 
mulţime de elemente inutile: ioni de amoniu, 
oxidare de permanganat. Depăşirea standar-
delor la aceşti indicatori ne spune că în apa ar 

putea ajunge benzină, kerosen, fenoli, 
pesticide şi alte substanţe nocive. Iar micro-
elemente utile declarate, dimpotrivă, nu au 
fost suficiente. în unele probe aproape că a 
lipsit calciu şi magneziu. La utilizarea 
constantă a astfel de apă în organism se va 
forma un deficit de substanţe necesare. Acest 
lucru, la rândul său, duce la diferite pro-
bleme de sănătate. 

Serviciul agrochimic de stat pe 
parcursul ultimilor 7 ani [9,10] a efectuat în 
diferite regiuni fizico-geografice ale ţării 
analize ale apelor din cca 7000 fântâni, sute 
de izvoare, iazuri, heleşteuri, râuleţe. S-au 
determinat până la 19 indici ai calităţii apei: 
pH, duritatea, rezidiul fix, conţinutul hidro-
genocarbonatului şi carbonatului, clorului, 
sulfatului, calciului, magneziului, sodiului, 
potasiului, nitraţilor, fosforului şi a unor 
metale grele (cupru, mangan, zinc, fier, 
cadmiu, plumb). Pentru fiecare fântână a fost 
întocmit paşaportul calităţii apei şi elaborate 
recomandări de folosire a ei [1,2,10]. 

Nu dorim să dramatizăm artificial 
situaţia, dar rezultatele obţinute conturează 
un tablou realmente îngrozitor cu privire la 
calitatea apelor potabile. Involuntar, ajungi la 
concluzia că ele au devenit un izvor al amă-
răciunii şi nu al vieţii. Astfel, în localităţile 
raionului Anenii Noi, din 805 fântâni supuse 
analizei, numai 3% din ele corespund 
normativelor igienice [6,7,9].  

Sub aspect regional paleta acestui 
tablou se modifică. În Câmpia Moldovei de 
Nord salinitatea apei depăşeşte limita 
concentraţiei admisibile (LCA), în 49-67% din 
fântânile studiate, cu excepţia judeţului 
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Drochia – 13%, pe înălţimile Nistrului – 55%. 
Pe Podişul Moldovei Centrale mai puţin sunt 
mineralizate apele fântânilor judeţului Orhei, 
unde acest indice depăşeşte LCA numai în 
10% din ele. Acest fenomen este determinat 
de textura uşoară a solurilor şi rocilor 
generatoare şi drenării mai intense a apelor 
freatice şi subterane în condiţiile reliefului 
fragmentat. În raioanele Criuleni, Anenii Noi, 
Ialoveni salinitatea depăşeşte LCA corespun-
zător în 54, 57 şi 66% din fântâni. Spre miază 
zi salinitatea apelor din fântâni în câmpia 
Moldovei de Sud sporeşte, mai cu seamă în 
Gagauzia, unde această valoare depăşeşte 
LCA în 98 – 99% din fântânile studiate. 
Consumarea apei puternic salinizate (LCA 1 
g/l) dăunează mai cu seamă sănătatea 
copiilor şi femeilor gravide [3,4,6,7]. 

Se ştie că, într-o mare măsură, calitatea 
apei este determinată de duritatea ei. 
Valoarea sporită a acestui indice contribuie la 
apariţia maladiilor renale, la inducerea guşei 
endemice – afecţiune cu extindere în masă cu 
complicaţiile nervoase şi endocrine. Este o 
dependenţă directă între conţinutul mineral 
al apei potabile şi răspândirea dereglărilor 
sistemului de excreţie. Sunt fundamentate 
ştiinţific argumentele despre legătura strânsă 
între elementele mediului (aer, apă, sol) şi 
bolile provenite în urma degradării acestora. 
Poluarea mediului atmosferic, apei, solului 
duce la schimbarea calitativă a biosferei în 
întregime, schimbând componenţa şi 
structura aerului, temperatura, şi complet 
clima Terrei. Toate acestea îşi manifestă 
efectul asupra modului de trai al omenirii.  

Calitatea apei se modifică de la o 
localitate la alta. De exemplu, în satele 
megieşe din raionul Glodeni - Cajba, Buteşti 
şi Moleşti apa nu corespunde cerinţelor 
igienice respectiv în 78, 38 şi 20% din 
fântânile studiate. Conţinutul sulfaţilor 
depăşeşte LCA în 15-54% din ele, uneori 
depăşind această restricţie de 4-8 ori. 

 Studiul toxicităţii mediului acvatic 
indică prezenţa poluanţilor, care pot fi 
clasificaţi astfel: globali – DDT şi metaboliţii 
lui, DDE şi DDD; global-regionali – 
hexacloranul sub toate formele izomere; 
regionali – eptamul; locali – sim – triazinele. 
În majoritatea cazurilor nivelul conţinutului 
de pesticide în apă depăşeşte considerabil 
concentraţiile maxime admisibile. 

Poluarea apelor din fântâni într-o 
anumită măsură depinde de îngrijirea 
curţilor ţărăneşti. Locurile de acumulare a 
digestiilor, gunoiului de grajd trebuie să aibă 
un strat impermeabil de protecţie şi acoperiş 
pentru a exclude poluarea apelor freatice cu 
nitraţii şi alte impurităţi. Fântânile necesită să 
fie proiectate şi construite în strictă 
conformitate cu regulile sanitare. 

În zona centrală a ţării conţinutul 
nitraţilor depăşeşte LCA în jumătate din 
fântânile studiate, în parte de nord – în 79%, 
la sud – 84%. În unele surse acvatice valoarea 
nitraţilor depăşeşte limita admisibilă de 7 ori. 
Cu totul insuficient este studiat conţinutul în 
apele potabile a metalelor grele, cantitatea 
ridicată a căror prezintă un pericol toxic şi 
cancerigen pentru om şi animale. Conţinutul 
fierului este mai mare de LCA în zona 
centrală a republicii în 12% din fântânile 
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studiate, în cea de sud – în 27%. În unele 
surse acvatice cantitatea acestui element 
depăşeşte limita admisibilă de zeci de ori. 
Cantitatea manganului în unele localităţi din 
judeţul Chişinău (Ruseni, Cobuşca Nouă), 
depăşeşte LCA în 61-87% din fântâni, în 
Tartaul de Salcie, raionul Cahul – în 92%. 
Acest fenomen este ieşit din comun şi 
enigmatic. 

Cea mai gravă situaţie se atestă în 
localităţile rurale, unde principala sursă de 
apă sunt fântânile. Potrivit CNSP, circa 61% 
din apeductele legate de sursele subterane de 
apă şi aproximativ 84% a apei din fântâni nu 
corespund normelor sanitare după compo-
nenţa chimică. Astfel, apa conţine o cantitate 
sporită de fluor, sulfaţi, sulfură de hidrogen 
şi alte elemente chimice. Calitatea apei 
potabile din sursele subterane nu corespunde 
nici după indicii bacteriologici. 

Cel mai mult sursele subterane de apă 
sunt afectate de fermele zootehnice, gunoişti, 
depozitele de îngrăşăminte şi deşeuri, 
precum şi de lipsa sistemelor de epurare. În 
acest sens, cei mai dificilă situaţie s-a creat în 
raioanele Nisporeni, Hânceşti, Făleşti, 
Teleneşti, Taraclia, Leova, Ungheni şi 
Ceadâr-Lunga.  

O situaţie mai bună se înregistrează în 
oraşele mari, unde, în mare parte, sunt 
folosite sursele de apă de la suprafaţă. În 
oraşele mari doar circa 8% din apa potabilă 
nu corespunde normelor sanitare. În prezent, 
acces la sisteme îmbunătăţite de aprovi-
zionare cu apă are 59% din populaţia 
Moldovei. În republică funcţionează 53 de 
sisteme de aprovizionare cu apă, dintre care 

42 se alimentează din surse subterane, iar 11 
– din surse de suprafaţă.

Compoziţia chimica a apelor subterane 
este foarte variată. în majoritatea cazurilor, 
apele au o mineralizare înaltă şi un surplus 
sau o carenţă considerabilă de elemente 
chimice, ceea ce are un impact negativ asupra 
sănătăţii populaţiei. Mineralizarea prezintă 
suma tuturor substanţelor dizolvate în apă. 
Majoritatea savanţilor consideră că apa de 
băut trebuie să aibă o mineralizare nu mai 
mica de 100 mg/l (0,1 g/l) şi nu mai mare de 
1000 g/l (1 g/l).De asemenea, conform 
regulamentelor igienice, apa potabilă trebuie 
săaibă o mineralizare nu mai mare de 1000 
g/l. 

Apele supramineralizate pot avea efect 
curativ în unele maladii gastrointestinale. 
Însa folosirea lor în acest scop poate fi 
acceptată doar consultând medicul. Utili-
zarea îndelungată în scop potabil a apei cu o 
mineralizare înalta influenţează negativ 
asupra stării funcţionale a organismului, 
provocând chiar şi diverse patologii. Prin 
cercetările ştiinţifice efectuate în cadrul 
Universităţii de Stat de Medicina şi Farmacie 
„Nicolae Testemitanu” şi în cadrul Centrului 
naţional ştiinţifico-practic de medicina 
preventivă s-a demonstrat că apele supra-
mineralizate contribuie la creşterea morbi-
dităţii populaţiei prin litiaza urinara. 

De asemenea, mineralizarea înaltă a 
apei contribuie la apariţia maladiilor diges-
tive (gastrite, duodenite, insuficienţa secreţiei 
gastrice), cardiovasculare (boala hipertensivă, 
boala ischemică), osteoarticulare (osteocon-
droza, radiculitele). Practic fiecare macro- şi 



139 

microelement al apei determină unele sau 
altele forme morbide. 

De exemplu, consumul înalt de apă 
potabilă în perioadele anului cu temperatura 
înaltă (vara, primăvara, toamna), precum şi 
consumul unei cantităţi normale de apă, dar 
cu un conţinut mărit de fluor determină o 
expunere a omului la o doza majorata a 
fluorului, fapt care provoacă starea pato-
logică cunoscută sub denumirea de fluoroză. 
Primele manifestări ale fluorozei endemice 
apar la concentraţii de fluor în apa potabilă 
de peste 1,5-2,0 mg/dm3 şi se localizează la 
nivelul dinţilor. 

La concentraţii mai mari de fluor (peste 
5 mg/dm3) în apă, acesta influenţează şi 
asupra oaselor, producând osteoscleroza sau 
osteofluoroza asimptomatică. Insuficienţa 
fluorului în apă contribuie la dezvoltarea 
cariei dentare, foarte răspândita în Republica 
Moldova, de care suferă circa 90% de popu-
laţie. Maladia constă în dereglarea legăturii 
dintre elementele organice (proteinice) şi 
neorganice (calcaroase) ale smalţului şi 
dentinei dinţilor [7,8,12]. 

Dintre sărurile ce se conţin în apă pot fi 
menţionaţi sulfaţii (SO4) care, de regulă, au 
provenienţă telurică, în zone cu soluri cu 
ghips sau cărbune brun, dar pot proveni (în 
apele freatice) şi din descompunerea 
substanţelor organice ce impurifică apa, din 
ploile acide etc. Apa cu un conţinut sporit de 
sulfaţi influenţează negativ starea funcţională 
a organismului. 

În special, sulfaţii grăbesc evacuarea 
alimentelor din stomac în intestin. În intestin 
acestea nu sunt ingerate şi exercită o acţiune 

laxativă (diareică). Concomitent, sulfaţii 
stimulează tonusul muşchilor vezicii biliare, 
ceea ce contribuie la grăbirea mişcării fierii 
din ficat în duoden. 

În literatura de specialitate sunt date şi 
despre influenţa pozitivă a apelor minerale 
cu conţinut sporit de sulfaţi. În combinaţie cu 
ionii de calciu, sulfaţii diminuează procesele 
inflamatorii din tractul gastrointestinal şi 
căile urinare. Însa folosirea acestor ape se 
permite doar consultând medicul. Trebuie de 
luat în considerare că apa bogată în sulfaţi 
este contraindicată copiilor, adolescenţilor şi 
femeilor gravide, din cauza proprietăţilor lor 
de a reţine asimilarea calciului, deci şi 
formarea oaselor. Conform normativelor 
igienice nr. 934 din 15 august 2007, în apa 
potabilă se admite un conţinut de până la 250 
mg/l de sulfaţi. 

Sistemul de sănătate al Republicii 
Moldova se caracterizează prin mai multe 
activităţi pozitive în aspectul diagnosticării, 
înregistrării şi evidenţei maladiilor hidrice 
non-transmisibile. Datele prezentate mai sus 
demonstrează existenţa anumitor investigaţii 
ştiinţifice în privinţa patologiei dependente 
de gradul de mineralizare a apei. 
Supravegherea igienică a calităţii apei se 
efectuează de către serviciul sanitaro-
epidemiologic de stat în mod periodic, în 
conformitate cu prevederile monitoringului 
socio-igienic. 

În Republica Moldova, aprovizionarea 
cu apă constituie o problemă stringentă, 
deoarece sursele de apă sunt distribuite 
neuniform în teritoriu, iar calitatea ei în 
foarte multe cazuri nu corespunde 
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standardelor naţionale existente. Conco-
mitent, e necesar de menţionat că atât 
dezvoltarea economică, cât şi sănătatea 
populaţiei în ţara noastră depind în mare 
măsură de creşterea permanentă a deficitului 
resurselor acvatice. 

Investigaţiile în cauză indică necesi-
tatea examinării sănătăţii populaţiei, şi în 
primul rând a femeilor gravide şi a copiilor, 
care consumă apă potabilă cu un conţinut 
sporit al elementelor chimice cu scopul 
recomandării măsurilor respective de profi-
laxie. În cel mai rău caz apa, ce nu face faţă 
cerinţelor igienice, trebuie să fie diluată, în 
mod casnic, cu apă de o calitate bună din alte 
fântâni apropiate. S-a stabilit că cele mai 
bune surse de aprovizionare cu apă potabilă, 
cu unele excepţii, sunt izvoarele. Se reco-
mandă ca femeile gravide, cu ocazia 
prezentării la consultaţiile prenatale să aducă 
o probă de apă pentru analiza conţinutului în
nitraţi. Totodată se impune a convinge mama 

ca cel puţin primele 3 luni să alimenteze 
copilul pe cale naturală. 

Aprovizionarea cu apă pe întreg 
teritoriul Republicii Moldova, constituie o 
problemă extrem de serioasă, deoarece 
sursele de apă sunt distribuite neuniform în 
teritoriu, iar calitatea apei adeseori nu 
corespunde standardelor naţionale. Pers-
pective de dezvoltare a economiei naţionale 
şi sănătatea populaţiei în ţara noastră 
depinde, în mare măsură, de deficitul 
resurselor acvatice care creşte în permanenţă. 

Concluzii 
Rezultatele cercetării argumentează 

necesitatea elaborării unor măsuri de profi-
laxie orientate spre îmbunătăţirea sistemului 
de aprovizionare cu apă potabilă, care pot fi 
realizate prin acţiuni conjugate, intersecto-
riale ale structurilor statale, formaţiunilor 
nonguvernamentale şi a fiecărui cetăţean în 
parte. 
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Rezumat: Analizând tendinţele actuale în problemele de la nivel global, putem afirma, că educaţia este 

unul dintre pilonii de bază a unei societăţi prospere. Astfel, din punct de vedere economic, educaţia este o 
ramură eficientă, influenţa ei asupra economiei fiind multidimensională, iar eficacitatea şi rezultatul ei eficient 
penetrează toate sectoarele economiei naţionale. Însă, tot mai acută devine problema finanţării în general al 
sistemului educaţional şi în special al instituţiilor de învăţământ superior, acestea fiind impuse să se adapteze 
unei situaţii de subfinanţare, iar gestiunea financiară eficientă intervine ca soluţie salvatoare. În Republica 
Moldova, resursele financiare alocate sistemului educaţional sunt insuficiente, fapt care a generat actuala criză 
în domeniu, manifestată prin lipsa cadrelor didactice moderne, diminuarea calităţii învăţământului, salarii 
derizorii etc. Ca urmare, autorii îşi propun studierea mecanismelor utilizate în interiorul universităţilor din 
ţară, pentru a putea evidenţia acele probleme economico-financiare care marchează semnificativ activitatea 
eficientă acestora. 

Cuvinte cheie: sistem de educaţie, instituţii de învăţământ superior, sistem de gestiune financiară, 
finanţarea instituţiilor de învăţământ superior, autonomia financiară universitară, surse financiare, buget, 
venituri şi cheltuieli. 

 
 

ezvoltarea potenţialului uman este 
una din priorităţile de bază ale proce-
sului de modernizarea a sistemului 

educaţional din Europa, care are ca obiectiv 
de bază transformarea economiei europene în 
una dintre cele mai puternice economii 

mondiale bazată pe cunoştinţe şi dezvoltarea 
potenţialului uman. Valorificarea potenţi-
alului uman este necesară în dezvoltarea 
economiei bazată pe cunoştinţe, deoarece în 
prezent situaţia pe piaţa mondială arată că 
numai economiile bazate pe cunoştinţe şi 

D 
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înaltele tehnologii sunt competitive. În acest 
context este clară dorinţa Republicii Moldova 
de integrare europeană, în special în 
domeniul învăţământului, prin intermediul 
căruia va fi educată generaţia viitoare, care 
va contribui la dezvoltarea şi prosperitatea 
ţării. Pentru atingerea acestui obiectiv 
Republica Moldova a întreprins mai multe 
măsuri de integrare europeană, cum ar fi 
strategii şi programe de modernizare a 
învăţământului la toate nivelele sale, 
aderarea la Procesul de la Bologna şi alţi paşi, 
care în ansamblu vor contribui la integrarea 
europeană a sistemului educaţional din 
Moldova [9, p.2]. 

În prezent, în Republica Moldova, 
odată cu aderarea la procesul de la Bologna şi 
realizarea reformei în domeniul educaţiei, 
concepţia tradiţională a instituţiilor de 
învăţământ superior este înlocuită cu una 
nouă, care permite examinarea educaţiei prin 
prisma unei utilităţi profesionale, predeter-
minând nevoia de specialişti de formaţiune 
nouă cu volumul necesar de cunoştinţe 
profesionale, aptitudini şi competenţe. 
Totodată, reforma instituţiilor de învăţământ 
superior, una din direcţiile căreia constă în 
realizarea satisfacerii intereselor studenţilor 
şi corespunderea nevoilor pieţei în specialişti 
calificaţi, se realizează şi în cadrul modi-
ficărilor bugetare, care vizează schimbări 
fundamentale în gestiunea financiară a 
instituţiilor bugetare, care prestează servicii 
sociale, inclusiv de educaţie. Actualmente, 
relatăm despre existenţa celei mai dificile 
etape a reformei sistemului de învăţământ 
superior, care presupune determinarea 

direcţiilor de dezvoltare a surselor de 
finanţare a instituţiilor bugetare, orientate 
spre [8, p.11]: 

 consolidarea autonomiei financiare 
în condiţiile restructurării institu-
ţiilor bugetare; 

 sporirea calităţii serviciilor educa-
ţionale ale instituţiilor de învăţă-
mânt superior; 

 dezvoltarea principiilor bugetării, 
orientate spre rezultat; 

 implementarea controlului financiar 
public intern în instituţiile de 
învăţământ superior. 

Însă, insuficienţa dezvoltării acestor 
direcţii necesită regândirea şi elaborarea 
noilor abordări aferente modernizării gestiu-
nii financiare şi, în special, al finanţelor 
instituţiilor de învăţământ superior [8, p.11].  

Profesorul Burton R. Clark, afirmă că în 
urmă cu trei decenii instituţiile de învăţă-
mânt superior au fost în permanenţă 
finanţate, cu prioritate, din fondurile publice 
deoarece principala misiune a acestora era să 
formeze o elită capabilă care să guverneze 
statul. Acest lucru a fost vizibil, în special, în 
ţările europene care au adoptat modelul 
napoleonian de universitate. Statul a acceptat 
să finanţeze universităţile deoarece erau în 
serviciul său, satisfăcând nevoile sale de 
personal cu înaltă calificare. În plus, costul 
sistemului de învăţământ superior era relativ 
redus, neconstituind o povară prea mare 
pentru bugetul public. Dezvoltarea învăţă-
mântului superior la nivel mondial pe durata 
ultimelor trei decenii a modificat rolul 
principal al universităţilor, transformându-le 
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în instituţii orientate mai mult spre 
satisfacerea sistemului productiv şi social. 
Statul încetează, aşadar, să mai fie principalul 
beneficiar al serviciului public de învăţământ 
superior şi, ca atare, este tot mai puţin dispus 
să finanţeze singur învăţământul superior. 
Tendinţele recente de finanţare a învăţă-
mântului superior sunt asociate cu schim-
barea percepţiei privind rolul învăţământului 
superior. Caracteristicile de bază ale învăţă-
mântului superior precum „drept liber”, „bun 
public”, „investiţie socială”, sunt ignorate în 
totalitate, rolul statului în învăţământul 
superior fiind puternic dezbătut [3, p.18].  

Prin urmare, lansarea reformelor eco-
nomice neoliberale în ţările dezvoltate şi în 
tranziţie a condus la o restrângere a 
fondurilor publice pentru învăţământul 
superior. Pe fundalul unei evoluţii descen-
dente a cheltuielilor publice alocate învăţă-
mântului superior şi al unui număr tot mai 
mare de studenţi înscrişi la această formă de 
învăţământ, insuficienta finanţare a învă-
ţământului superior este amplificată. Redu-
cerea cheltuielilor publice în învăţământul 
superior necesită găsirea unor metode 
alternative de finanţare a acestei activităţi. De 
asemenea, constrângerile bugetare ridică şi 
problema alocării resurselor financiare sufi-
ciente pentru promovarea unui învăţământ 
superior de performanţă. Deşi, statul nu mai 
este dispus să finanţeze singur învăţământul 
superior, totuşi acesta are un rol important în 
asigurarea resurselor pentru susţinerea învă-
ţământului superior [3, p.22]. 

Pe fundalul celor enunţate, se impune 
introducerea noţiunii de autonomie financiară, 

fiind promulgată prin Hotărârea Guvernului 
Nr. 983 din 22.12.2012 cu privire la modul de 
funcţionare a instituţiilor de învăţământ 
superior de stat în condiţiile de autonomie 
financiară, publicat în Monitorul Oficial Nr. 
270-272 art. 1057 din 25.12.2012 [10]. Aceasta 
stabileşte modul de activitate în condiţii de 
autogestiune a instituţiilor de învăţământ 
superior de stat, principiile de gestionare şi 
monitorizare a mijloacelor financiare şi patri-
moniului, contabilitatea şi raportarea financi-
ară. Instituţia de învăţământ superior de stat 
(în continuare – Instituţia) este o unitate cu 
autonomie financiară nonprofit, care acti-
vează în condiţii de autogestiune, în baza 
alin. (10) art. 61 din Legea învăţământului nr. 
547-XIII din 21 iulie 1995, prevederilor 
prezentului Regulament şi devizului aprobat 
(3, art.1) [11].  

Autonomia universitară, alături de 
componenta ei importantă – autonomia 
financiară, flexibilitatea în plan administrativ 
şi implementarea unei motivaţii economice 
ridicate reprezintă pârghiile esenţiale ale 
strategiei generale de creştere a eficienţei 
managementului universitar. Scopul final al 
exercitării autonomiei financiare este creşte-
rea eficienţei şi promovarea schimbărilor 
structurale atât în plan academic cât şi 
administrativ. Autonomia financiară nu tre-
buie privită ca scop în sine, ci ca răspuns al 
universităţilor în procesul de adaptare la 
noile condiţii de finanţare impuse. 

Pornind de la necesitatea atragerii de 
resurse financiare suplimentare în condiţiile 
diminuării contribuţiei statului, David 
Warner consideră că, „fiecare universitate 
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trebuie să-şi diversifice sursele de finanţare şi 
se referă cu precădere la dezvoltarea unor 
activităţi „generatoare de venit”„. Fireşte ne 
punem întrebarea care sunt, în cazul 
universităţilor activităţile „generatoare de 
venit”? Se consideră că, sunt aspecte ale 
„activităţilor generatoare de venit” toate 
veniturile generate în plus faţă de finanţarea 
asigurată: venituri din cercetare, granturile 
externe, veniturile din activităţi lucrative (din 
afaceri) proprii şi taxele de şcolarizare şi 
administrative. În concepţia lui David 
Warner este foarte important ca înainte de a 
începe activităţi pentru atragerea de resurse 
extrabugetare top managementul universi-
tăţii să se asigure că toate activităţile de bază 
sunt administrate corespunzător şi funcţio-
nează cât mai eficace şi eficient posibil. Este 
esenţial pentru managementul financiar ca 
universităţile să conştientizeze că cea mai 
simplă – dar nu şi singura – modalitate de a 
obţine resurse este aceea de a maximiza 
veniturile din activitatea de bază. Universi-
tatea trebuie considerată un sector economic 
important cu o misiune clară în furnizarea de 
servicii de formare şi cercetare ştiinţifică [9, 
p.35]. 

În acest context, managementul finan-
ciar universitar este orientat, în primul rând, 
spre gestiunea fluxurilor financiare şi a 
activelor circulante. Acesta poate fi privit 
drept un fenomen integru cu diverse forme 
de manifestare. Managementul financiar 
universitar este chemat să dirijeze resursele şi 
relaţiile financiare care apar în procesul de 
rotaţie a acestora. El reprezintă un proces de 
elaborare a scopului de gestionare a finan-

ţelor şi de influenţă asupra lor prin 
intermediul metodelor şi pârghiilor meca-
nismului financiar. Esenţa şi conţinutul 
managementului financiar universitar se 
manifestă şi în funcţiile acestuia, care se 
constituie în urma colectării, transmiterii şi 
păstrării informaţiei, elaborării şi adoptării 
deciziilor, precum şi transformării lor în 
indicaţii. În literatura de specialitate, sunt 
specificateurmătoarele funcţii ale manage-
mentului financiar universitar: planificare, 
prognozare (previziune), organizare, regle-
mentare, coordonare, stimulare şi control [6, 
p. 251-253].

În opinia cercetătorilor autohtoni 
Caisîn S., Cobzari L., Botnari N. şi Buşmachiu 
E. ,,managementul financiar universitar este 
un tip de management care are scopul de a 
asigura permanent activitatea universitară cu 
sursele necesare, precum şi de a exercita 
controlul administraţiei cu privire la eficienţa 
operaţiunilor, în care aceste surse sunt 
implicate” [2, p. 49]. Autorii, menţionează că 
managementul financiar universitar are 
scopuri multiple, subordonate creşterii eco-
nomice a instituţiei. Aceste scopuri pot fi 
sintetizate astfel: 

 maximizarea valorii universităţii;
 menţinerea nivelului performanţelor

financiare;
 evitarea riscurilor financiare;
 menţinerea solvabilităţii;
 asigurarea echilibrului financiar;
 creşterea activelor (patrimoniului);
 asigurarea flexibilităţii, care permite

instituţiilor de învăţământ să se
adapteze la condiţiile de concurenţă,
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să sesizeze noi oportunităţi de 
creştere [2, p. 49]. 

Obiectivele permanente ale unui mana-
gement performant în domeniul educaţiei 
trebuie să urmărească alocarea şi utilizarea 
cât mai raţională a resurselor financiare 
limitate pentru educaţia în centre de 
învăţământ superior, punerea în aplicare – an 
de an – a unui mecanism de finanţare a 
activităţii universităţii, care să fie transparent, 
echitabil şi stimulativ. 

Perfecţionarea managementului finan-
ciar în domeniul educaţiei, la etapa actuală, 
are următoarele obiective importante [2, 
p.56]: 

- introducerea unui sistem de bugete 
perfecţionate, adaptat la particula-
rităţile activităţilor de finanţare din 
învăţământul superior; 

- perfecţionarea activităţii de planifi-
care, de execuţie operaţională şi de 
control în domeniul managementului 
financiar, prin pregătirea specifică şi 
permanentă a personalului, precum şi 
printr-o dotare materială şi tehnică 
adecvată;  

- iniţierea, dezvoltarea şi stimularea 
unor studii de fezabilitate, asociate 
unor alternative de proiect, privind 
diversificarea resurselor de finanţare 
pentru învăţământ şi educaţie; 

- elaborarea unei politici generale 
majore privind atragerea şi alocarea 
resurselor de finanţare ca parte 
componentă a unui program naţional 
unic, cu misiunea de a transpune 
adecvat, în plan financiar, pentru 

fiecare perioadă – obiectivele calita-
tive ale acestuia. 

Managementul financiar performant în 
domeniul învăţământului superior şi al 
educaţiei trebuie să focalizeze măsuri de 
încurajare a acţiunilor, menite să ducă la 
utilizarea eficientă a resurselor alocate, să 
acorde autonomie în utilizarea resurselor 
financiare şi să identifice căi de diversificare 
a surselor de finanţare pentru învăţământ. În 
această ordine de idei, flexibilitatea sporită în 
redistribuirea resurselor între diferite cate-
gorii de bugete este o practică deja larg 
utilizată în ţările dezvoltate, care permite să 
stabilim câteva direcţii prioritare drept repere 
focalizate în permanenţă [2, p.56]: 

 sporirea cheltuielilor aferente edu-
caţiei şi învăţământului, ca pondere în
PIB;

 majorarea proporţiei în totalul
cheltuielilor cu educaţia – a compo-
nentei non-salariale;

 mărirea ponderii cheltuielilor cu
educaţia, finanţate din alte surse decât
cele bugetare;

 creşterea autorităţii de decizie a
unităţilor de învăţământ referitor la
structura cheltuielilor bugetare;

 intensificarea responsabilităţii acestor
instituţii în identificarea şi atragerea,
într-o măsură mai mare, a resurselor
de finanţare complementare.

În contextul celor relatate, specificăm, 
că actualmente universitatea modernă 
utilizează două instrumente foarte impor-
tante de management:  
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 Planul strategic de dezvoltare
instituţională - ale cărei obiective
trebuie să răspundă evoluţiei per-
manente a societăţii civile şi
economiei, năzuinţelor şi aşteptărilor
studenţilor, orientărilor globale de
practică educaţională a Guvernului.
Planul Strategic de Dezvoltare
Instituţională „constituie referinţa
majoră în elaborarea şi fundamen-
tarea deciziilor în cadrul universităţii,
formulează viziunea, misiunea,
obiectivele, strategiile şi tehnicile
adoptate, defineşte mediul în care
universitatea funcţionează şi serviciile
pe care aceasta le aduce comunităţii.
El reprezintă instrumentul principal
pe care îl poate folosi universitatea
pentru adaptarea la mediul extern şi
optimizarea resurselor în vederea
atingerii obiectivelor propuse, garan-
ţia că universitatea are un manage-
ment performant şi deci poate să-şi
folosească în mod eficient resursele
financiare bugetare şi extrabugetare”.
În concepţia factorilor de decizie din
învăţământ Planul Strategic permite
manifestarea personalităţii instituţiei
de învăţământ superior şi realizarea
unei depline autonomii universitare,
în concordanţă cu managementul
financiar şi managementul admi-
nistrativ al universităţii; el reprezintă
voinţa comunităţii academice în
competiţia pe plan naţional şi
internaţional, de creare a unui sistem
de valori în cadrul organizaţiei şi de

promovare a acţiunilor de îmbună-
tăţire continuă. Instituţiile de învăţă-
mânt superior ar trebui să aibă o 
strategie financiară care să reflecte 
planul strategic general, care să 
stabilească obiective de atins adecvate 
şi indicatori de performanţă care să 
arate cum vor fi utilizate resursele. 
Pentru a rămâne sustenabile, şi 
viabile financiar trebuie să-şi evalueze 
şi să-şi asume gestiunea riscurilor 
într-un mod echilibrat care să nu 
îngrădească libertatea de acţiune în 
viitor 

 Bugetul unic al universităţii este
instrumentul care concretizează 
planul strategic de dezvoltare 
instituţională. Aşa cum am menţionat, 
în virtutea autonomiei universitare, 
autonomia financiară reprezintă 
dreptul universităţii de a concepe, 
aproba, şi executa, un buget propriu, 
în conformitate cu prevederile legale 
şi cu obiectivele proprii. Bugetele 
întocmite de către universităţi 
reprezintă, aşa cum am mai subliniat, 
instrumente eficace de aplicare a 
planurilor strategice. În această 
calitate, bugetele conţin standardele 
de referinţă la orice nivel ierarhic din 
cadrul universităţii. Pentru a combate 
inflexibilitatea care caracterizează 
numeroase bugete odată stabilite şi 
pentru a le spori funcţionalitatea în 
cadrul controlului strategic, au fost 
puse la punct mai multe tipuri de 
bugete: 
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 Bugetul flexibil şi cel variabil. De
regulă, un buget este stabilit
pentru un anumit nivel al
veniturilor şi pentru un anumit
nivel al cheltuielilor de resurse.
Întrucât flexibilitatea previziunilor
bugetare este o cerinţă a creşterii
eficienţei şi a realizării unei bune
planificări, se folosesc pe scară
largă în universităţi bugete flexibile
sau variabile. „Bugetul variabil sau
bugetul flexibil prezintă nivelul
resurselor care trebuie alocate
pentru fiecare activitate a uni-
versităţii conform nivelului activi-
tăţii desfăşurate”[7]. Prin urmare
acest buget variabil va semnala
automat top managementului
universitar necesitatea alocării
unor resurse suplimentare pentru
diverse activităţi din cadrul
universităţii în momentul în care
nivelul activităţii va înregistra o
creştere şi micşorarea resurselor
alocate atunci când nivelul
activităţii va înregistra o scădere.

 Bugetul cu bază zero.Un alt tip de
buget care se înscrie în aceeaşi
tendinţă de adaptare mai bună a
sistemului bugetar universitar la
condiţiile schimbătoare interne şi
externe universităţii, este cel cu
bază zero, aplicabil în special în
domeniul activităţilor de sprijin -
cercetare, dezvoltare, marketing,
finanţe, personal - ţinând seama de
marja mai largă disponibilă la

stabilirea cheltuielilor necesare 
pentru aceste activităţi. În opinia 
specialiştilor, bugetul cu bază zero 
reprezintă un proces de planificare 
şi de proiectare a bugetului care 
presupune ca managerii universi-
tăţilor să-şi justifice detaliat între-
gul buget, nu doar să se raporteze 
la sumele din bugetul pe anii 
anteriori. Specialiştii în manage-
ment financiar universitar consi-
deră „bugetul cu bază zero” un 
instrument mai bun şi mai eficient 
decât bugetul tradiţional – care are 
ca punct de plecare sumele 
prevăzute în bugetul pe anul 
anterior focalizându-se pe identifi-
carea şi controlul fiecărui element 
al bugetului. Avantajul folosirii 
acestui tip de buget este că obligă 
managerii să stabilească noile 
programe şi costurile aferente 
acestora fără a ţine seama de 
realizările trecute, ci în funcţie de 
condiţiile previzionate în care 
programele respective vor fi 
materializate. Bugetul universităţii 
îşi poate îndeplinii obiectivul de 
concretizare a Planului Strategic de 
Dezvoltare Instituţională doar în 
condiţiile în care el reuneşte toate 
resursele într-un buget unic În 
bugetul de venituri şi cheltuieli al 
instituţiilor de învăţământ superior 
se fundamentează şi se prevăd 
deopotrivă următoarele categorii 
de cheltuieli: cheltuieli pentru 
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activitatea de bază, în care se 
cuprind cheltuielile curente şi de 
capital care asigură buna funcţio-
nare a instituţiilor, având sursa de 
finanţare sumele rămase neutili-
zate la sfârşitul anului precedent şi 
veniturile proprii realizate; cheltu-
ieli pentru activitatea de cercetare 
ştiinţifică, proiectare, consultanţă şi 
expertiză; cheltuieli din alocaţii de 
la bugetul de stat cu destinaţie 
specială; cheltuieli pentru micro-
producţie, activitatea staţiunilor 
didactice, edituri, care funcţio-
nează pe principii extrabugetare; 
cheltuieli ale căminelor şi canti-
nelor; Cele afirmate ne determină 
să specificăm rolul bugetului de 
venituri şi cheltuieli în planificarea 
şi conducerea activităţii instituţiei, 
respectiv: evidenţa existenţei şi 
evoluţiei elementelor patrimoniale 
gestionate; dimensionarea venitu-
rilor şi cheltuielilor aferente legisla-
ţiei în vigoare; reflectarea fluxu-
rilor băneşti; evidenţierea surselor 
de constituire a fondurilor şi desti-
naţia lor; sporirea eficienţei activi-
tăţii; creşterea răspunderii perso-
nale şi colective în gospodărirea 
fondurilor; întărirea disciplinei 
financiare; asigurarea unei instruiri 
avansate conform necesităţilor so-
cietăţii; ţinerea sub control a activi-
tăţii prin intermediul proiectării şi 
urmării modului de formare şi 
utilizare a resurselor băneşti.  

Bugetul universităţii este un document 
prin care se prevăd şi se autorizează sumele 
şi destinaţia veniturilor şi cheltuielilor, este 
un instrument de decizie şi de gestiune, care 
serveşte politica instituţiei, hotărâtă de către 
Senat şi pusă în aplicare de către rector, în 
calitatea sa de ordonator de credite. La 
nivelul universităţilor, principala preocupare 
a managementului financiar este aceea de 
strângere şi administrare de fonduri, deoa-
rece fără fonduri nu pot fi executate bugetele. 
În acest sens, se impune existenţa unui 
Sistem Integrat de Management Financiar 
(SIMF), compus dintr-un set de subsisteme 
interrelaţionale care planifică, procesează şi 
raportează cu privire la resursele existente, 
cuantificându-le în termeni financiari. 

Subsistemele de bază ale unui SIMF 
sunt: 

 Contabilitatea – dacă subsistemul conta-
bil funcţionează corespunzător;

 SIMF – devine operaţional, deoarece
acesta: oferă managerilor de programe
informaţii necesare pentru luarea unor
decizii documentate; întăreşte încre-
derea în capacitatea de a concretiza
tranzacţiile financiare pe baza unei
organizări corespunzătoare a documen-
taţiei relevante; face posibilă raportarea
rezultatelor în termeni financiari şi
raportarea costurilor; permite controlul
execuţiei pentru anul bugetar curent pe
măsura efectuării cheltuielilor şi pregă-
tirea proiectelor de buget pentru anul
următor, pe baza cheltuielilor deja
efectuate; oferă raportări financiare
periodice şi facilitează operaţiile de
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audit, conferind astfel credibilitate 
actelor de guvernare şi întărind res-
ponsabilitatea.  

Concluzii 
Actual, în scopul de a fi considerate de 

prestigiu, universităţile trebuie să fie în mod 
agresiv inovative, proactive şi sensibile la 
nevoile diferitelor persoane cu interes în în 
domeniul educaţiei (student, angajatori, 
comunităţile locale etc.). Ceea ce semnifică ca 
alături de educaţie şi cercetare, o universitate 
antreprenorială ar trebui să fie implicată 
profund în dezvoltarea economică şi socială a 
regiunii şi a ţării, devenind un agent de 
promovare a conceptului de economie bazată 
pe cunoaştere. Antreprenoriatul instituţiilor 
universitare are promotori atât în interior cât 
şi în afara universităţii. Din afara universi-
tăţii: pe de o parte, guvernanţii impun prin 
finanţarea publică implicarea universităţilor 
în dezvoltarea economică şi socială, iar pe de 
altă parte economia aşteaptă cunoştinţe 
aducătoare de profit spre a creşte competi-
tivitatea în piaţă. Din interiorul universităţii: 
pe de o parte, studenţii ca şi clienţi sau 
consumatori de servicii de învăţământ supe-
rior solicită o mai bună calitate a procesului 
de învăţământ şi o mai mare sensibilizare la 
nevoile lor sociale şi de învăţare, iar pe de 
altă parte, departamentele academic şi 
facultăţile au devenit conştiente mai mult ca 
niciodată că prestigiul lor depinde de 

relevanţa muncii lor în ochii celor ce au 
interes în misiunea educaţiei.  

În acest context, universităţile se focali-
zează asupra următoarelor aspecte:  

comportamentul universităţilor în 
pieţele specifice în care operează;  
diversificarea tipurilor de resurse 
financiare; 
extinderea activităţilor antrepreno-
riale şi stimularea atitudinii antre-
prenoriale în cadrul departamen-
telor academice;  
stimularea unei culturi antrepreno-
riale în cadrul culturii organizaţi-
onale;  
stimularea unei guvernanţe antre-
prenoriale în cadrul guvernanţei 
academice [12, p.39].  

În acest fel, gestiunea financiară, 
reprezintă o tehnică proprie, ceea ce face să i 
se recunoască o anumită autonomie de 
decizie. Pe de altă parte, deciziile luate de 
celelalte domenii de gestiune atrag consecinţe 
în plan financiar, deoarece presupun resurse 
şi necesităţi financiare, şi în consecinţă, 
gestiunea financiară este sub influenţa 
ansamblului deciziilor privind gestiunea, ea 
reacţionează la măsurile luate de entitate, ele 
având consecinţe în plan financiar. Totodată, 
mecanismul de gestiune financiară trebuie să 
se angajeze la acţiuni de adaptare, corelându-
se cu proiectele celorlalte funcţii de gestiune, 
pentru a asigura respectarea de entitate a 
constrângerilor financiare majore. 
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MANAGEMENTUL SUPRAVEGHERII ŞI CONTROLULUI 
INFECŢIILOR NOSOCOMIALE ÎN UNITĂŢILE SPITALICEŞTI CU PATURI 

Drd. Emil GRIGORE 
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” 

Abstract: Subestimarea numărului real al cazurilor – necesitatea accelerării strategiilor de 
implementare a măsurilor pentru îmbunătăţirea activităţilor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor 
în unităţile medicale din Romania, vin ca argumente forte a studiului dat. 

upravegherea-reprzintă sistemul de 
culegere activă sistematică, analiză şi 
interpretare a datelor de sănătate 

esenţiale pentru planificarea, aplicarea şi 
evaluarea măsurilor de sănătate publică, 
strâns legate de difuzarea periodică de date 
celor interesaţi. 

Aceasta constituie elementul central al 
programului de prevenţie şi control al 
infecţiilor nosocomiale. 

Supravegherea permite realizarea legă-
turii dintre cunoaşterea epidemiologică a 
stării de sănătate a populaţiei şi intervenţia 
de sănătate publică prin: 

1. stabilirea şi ierarhizarea priori-
tăţilor bugetare în soluţionarea unor 
probleme de sănătate; 

2. stabilirea unor măsuri de preve-
nire şi/sau control; 

3. evaluarea unor strategii noi de
prevenire şi control; 

4. prognoza viitorului mod de apa-
riţie şi a tendinţelor evoluţiei popula-
ţionale a unei boli în scopul anticipării 

cerinţelor viitoare ale serviciilor de 
sănătate. 

Supravegherea, prevenirea şi controlul 
infecţiilor nosocomiale au ca suport legal 
următoarele acte normative: Legea 95/2006. 
Ord. MSP nr. 914/2006, Ord. MSP nr. 
916/2006 şi Ord. MS nr. 728/2005. 

Utilizarea de metode de supraveghere 
standardizate permite obţinerea de informaţii 
statistice comparabile în timp şi spaţiu cu alte 
informaţii statistice regionale, naţionale şi 
chiar internaţionale, având ca rezultat obţine-
rea unei reţele de supraveghere competente 
şi eficiente pe plan naţional. 

Supravegherea epidemiologică a infec-
ţiilor nosocomiale este indispensabilă pentru: 

• Identificarea problemelor infecţioase
(unităţi santinelă) care permit: 

- identificarea de la debut a unor 
fenomene epidemice, şi investigaţii 
precoce înainte ca situaţia să se 
complice; 

- intervenţie rapidă cu evidenţierea 
proceselor epidemiologice în cauză şi 

S 
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a măsurilor destinate restrângerii pro-
cesului infecţios; 

- recunoaşterea apariţiei unui eveni-
ment endemic. 

• Implementarea măsurilor de prevenţie:
- datele obţinute prin supraveghere 

constituie măsura impactului pe care 
l-au avut programele de prevenţiei 
evaluarea politicilor de prevenţie, 
evaluarea scăderii ratei infecţiilor 
nosocomiale.); 

- elaborarea de noi programe de 
prevenţie şi control. 

• Furnizarea de informaţii care interesează
atât echipa SPCIN cât şi staff-ul medical: 

- elaborarea de linii directoare pentru 
lupta împotriva infecţiilor nosoco-
miale. 

• Obţinerea de informaţii pertinente cu
caracter medico-legal: 

- se folosesc în cazul reclamaţii lor de la 
pacienţi cu infecţii nosocomiale: 

Pentru a fi eficient, un program de 
supraveghere trebuie să permită: 

• Determinarea tendinţei modificărilor
care se produc în frecvenţa cu care apar 
anumite procese infecţioase; 

• Detectarea epidemiilor sau alte feno-
mene nou apărute sau neobişnuite; 

• Evaluarea şi ameliorarea practicilor
medicale ale personalului angajat (supe-
rior, mediu,auxiliar ); 

• Stimularea cercetărilor cu caracter
epidemiologie privind factorii de risc, a 
mijloacelor de control şi prevenire. 

Concepte privind metodologia de 
supraveghere 
Supraveghere pasivă sau supraveghere 

activă? 
Supravegherea pasivă se bazează pe 

declararea voluntară a evenimentelor de 
către personalul medical sau laborator. 

Are o sensibilitate scăzută, excepţie 
cazul în care declararea vine de la laborator 
(exemplu tuberculoza). 

Supravegherea activă efectuată de 
personal specializat care foloseşte criterii 
obiective şi bine definite este de departe 
metoda indicată pentru cea mai mare parte a 
infecţiilor nosocomiale. 

Supraveghere retrospectivă sau suprave-
ghere prospectivă? 

Termenii de STUDIU RETROSPECTIV, 
respectiv PROSPECTIV, au fost utilizaţi pentru 
studiile caz-martor şi studiile de cohortă, 
după considerentul căutării în trecut, plecând 
de la o boală la o posibilă cauză, respectiv 
căutarea în viitor plecând de la o expunere la 
apariţia îmbolnăvirii. Utilizarea acestor ter-
meni este mai mult informativă, pentru 
referirea la relaţia temporală între iniţierea 
studiului de către investigatori, expunere şi 
apariţia bolii studiate. Studiul retrospectiv se 
foloseşte mai ales pentru investigarea cau-
zelor unor boli rare cu perioada de latenţă 
lungă sau la evaluarea programelor 
screening. Studiile de cohortă (de incidenţă, 
longitudinale sau prospective) oferă infor-
maţii legate de cauzalitatea bolilor fiind cea 
mai bună metodă de măsurare a riscului. 
Studiile prospective permit determinarea 
rapidă a unui proces infecţios şi analizarea 
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datelor în timp real. 
Supravegherea prevalentei sau a inciden-

ţei? 
Studiul prevalenţei asigură evaluarea 

tuturor infecţiilor nosocomiale într-o popu-
laţie dată la un moment dat (exemplu: toate 
infecţiile nosocomiale prezente la pacienţi 
spitalizaţi la o dată precisă). Acesta este mai 
uşor decât supravegherea incidenţei şi 
necesită mai puţin timp; este utilizat frecvent 
în spitale mari. 

Studiile privind incidenţa evaluează 
noi evenimente apărute într-o populaţie 
determinată pe o perioadă de timp dată 
(exemplu, cazuri noi de colită cu C. difficile 
perioada/1000 internări). În literatura de 
specialitate acestea sunt cele mai frecvente şi 
utilizate în prevenţia infecţiilor nosocomiale. 

Supraveghere continuă sau supraveghere 
periodică? 

Ideal, supravegherea ar trebui să fie un 
proces continuu deoarece există evenimente 
infecţioase mai puţin frecvente.care nu pot fi 
evidenţiate în cazul supravegherii pe o 
perioada determinată de timp. 

Estimarea precisă a ratei de incidenţă 
este dată de supravegherea continuă 

Punctele cheie ale procesului de supra-
veghere a ratelor infecţiilor nosocomiale 

• Supravegherea activă (studii de pre-
valenţă şi incidenţă); 

• Supraveghere specializată (pe locali-
zare, unitate, priorităţi); 

• Investigatori cu o pregătire adecvată;
• Metodologie standardizată;
• Rate ajustate de risc în vederea com-

paraţiei. 

Studiul prevalentei (cros-secţiune) 
Infecţiile tuturor pacienţilor internaţi, la 

un moment dat. sunt identificate în întreg 
spitalul sau în departamentele selectate. în 
mod normal, o echipă formată din investi-
gatori profesionişti vizitează toţi pacienţii 
spitalului în aceeaşi zi, verificând fişele 
medicale şi de îngrijire, intervievând 
personalul clinic în vederea identificării 
pacienţilor infectaţi, şi colectând informaţii 
despre factorii de risc. Rezultatul acestei 
activităţi este rata prevalenţei. 

Ratele prevalenţei sunt influenţate de 
durata de internare a pacientului (pacienţii 
infectaţi sunt internaţi pe o perioadă mai 
lungă, conducând la o supraestimare a 
nucului pacienţilor de a contacta o infecţie) şi 
de durata infecţiilor. în spitalele mici. sau în 
unităţile mici, numărul pacienţilor poate fi 
prea mic pentru a se identifica rate relevante 
ale prevalenţei. sau pentru a permite 
comparaţii cu valoare statistică. 

Studiul prevalenţei este util atunci când 
se iniţiază un program de supraveghere 
pentru evaluarea problemelor curente pentru 
toate departamentele, pentru toate tipurile de 
infecţie, şi pentru toţi pacienţii, înainte de a 
se desfăşură un program de supraveghere 
atentă şi continuă. 

Studiul incidenţei (continuu /longitudinal) 
Identificarea prospectivă a noilor 

infecţii (supravegherea incidenţei) necesită 
monitorizarea tuturor pacienţilor din cadrul 
unui grup definit al populaţiei, pe parcursul 
unei anumite perioade de timp. Pacienţii sunt 
monitorizaţi pe parcursul internării lor şi 
uneori şi după externare (de ex. 
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supravegherea post-extemare în cazul 
infecţiilor plăgii operate). Prin acest tip de 
supraveghere se obţin ratele de atac, de 
infecţie şi ratele de incidenţă (vezi tabel nr 1). 
Ea este mai eficientă pentru detectarea 
diferenţelor dintre ratele de infecţie, pentru 
urmărirea tendinţelor, pentru corelarea 
infecţiilor cu factorii de risc şi pentru 
comparaţii inter-spitaliceşti şi interdeparta-
mentale. Acest tip de supraveghere necesită 
un volum mai mare de muncă decât studiul 
prevalenţei. mai mult timp şi mai multe 
resurse financiare. De aceea el se execută 
doar pentru anumite departamente cu risc 
ridicat şi în mod continuu (respectiv în 
unităţile de terapie intensivă), sau pe o 
perioadă limitată de timp, pentru anumite 
infecţii şi specialităţi. 

Tendinţele recente în domeniul 
„obiectivelor supravegherii” cuprind: 

a) Supravegherea orientată pe locaţie:
priorităţile vor fi monitorizarea
infecţiilor frecvente cu un impact
semnificativ al mortalităţii, morbi-
dităţii, costurilor (respectiv nr. de zile
suplimentare de spitalizare necesare,
costurile tratamentului), şi care pot fi
evitabile.

Domeniile prioritare comune sunt: 
• Pneumonia asociată ventilaţiei (o

mare rată a mortalităţii)
• Infecţiile plăgii operate (în primul

rând pentru determinarea zilelor

suplimentare de spitalizare şi 
costurile suplimentare) 

• Septicemia primară (perfuzia intra-
venoasă)

• Bacteriile rezistente la multiple
medicamente (de ex. STAPHVLO-
COCCUS AUREUS rezistent la meti-
cilină, specii ale KLEBSIELLA cu
spectru extins de beta-lactamază).

Acest tip de supraveghere este bazată 
în primul rând pe activitatea de laborator. 
Laboratorul oferă departamentelor rapoarte 
periodice referitoare la microorganismele 
izolate şi profilul susceptibilităţii antibiotice 
al celor mai frecvenţi agenţi patogeni. 

b) Supravegherea orientată pe depar-
tament: eforturile se axează pe
departamentele cu un risc ridicat,
cum ar fi unităţile de terapie
intensivă, unităţile de chirurgie, de
oncologie/hematologie, arsuri, neo-
natalogie etc.

c) Supravegherea orientată pe priorităţi:
supravegherea efectuată pentru o
anume problemă care priveşte uni-
tatea (respectiv infecţii ale tractului
urinar cauzate de catetere urinare în
unităţile de asistenţă pe termen lung).
Această metodă poate fi foarte
eficientă dacă este executată prin
rotaţie (bazată pe laboratoare sau
studii repetate de prevalenţă).
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Ratele de prevalenţă şi incidenţă 
Tabelul 1.1 

Ratele se obţin împărţind un numărător 
(numărul de infecţii sau numărul de pacienţi) 
la un numitor (populaţia supusă riscului, sau 
nr. de zile în care pacienţii sunt supuşi risc-
ului). Frecvenţa infecţiilor poate fi estimată 
cu ajutorul indicatorilor de prevalenţă şi 
incidenta. Organizarea unei supravegheri 
eficiente 

Supravegherea infecţiilor nosocomiale 
cuprinde colectarea datelor, analiză şi inter-
pretare, reacţii conducând la intervenţii pen-
tru acţiuni preventive şi evaluarea impac-
tului acestor acţiuni. 

Trebuie întocmit un protocol care să 
descrie metodele ce urmează a fi utilizate, 

datele ce trebuie colectare (de ex. criteriul de 
includere a pacienţilor, definiţii), analiza 
necesară şi întocmirea rapoartelor. 

Colectarea şi analizarea datelor. Surse 
Colectarea datelor necesită surse multi-

ple de informare întrucât nici o metodă nu 
este, prin ea însăşi, suficient de relevantă 
pentru a asigura calitatea datelor. Tehnicile 
de identificare a cazurilor vor include: 

Activitatea în cadrul salonului: 
Se vor căuta indicii ca: 

• Prezenţa dispozitivelor sau procedu-
rilor despre care se ştie că reprezintă un 
risc de infecţie (catetere urinare şi 

Ratele de prevalenţă Exemple 

Nr. de pacienţi infectaţi la 
momentul studiului / nr. de pacienţi 
studiaţi în acelaşi moment x 100 

Prevalenţă (%) infecţiilor nosocomiale (NI) 
pentru 100 de pacienţi internaţi 
Prevalenţă (%) infecţiilor tractului urinar 

(ITU) pentru 100 de pacienţi internaţi 
Nr. de pacienţi infectaţi la 

momentul 
studiului / nr. de pacienţi expuşi 

în acelaşi moment x 100 

Prevalenţă ITU (%) pentru 100 pacienţi cu 
catetere urinare 

Ratele de atac (ratele incidenţei cumulative) 

Nr. de infecţii noi apărute într-o 
perioadă / nr. de pacienţi studiaţi în 
aceeaşi perioadă x 100 

Rata de atac (%) a ITU pentru 100 pacienţi 
internaţi 

Nr. de infecţii noi apărute într-o 
perioadă /nr. de pacienţi expuşi în 
aceeaşi perioadă x 100 

Rata de atac (%) a plăgii operate (PO)pentru 
100 pacienţi operaţi 
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cardiovasculare permanente, ventilaţie 
mecanică, proceduri chirurgicale); 

• Apariţia febrei sau a altor semne clinice
ce pot fi asociate infecţiei; 

• Terapie antimicrobiană;
• Testări de laborator;

Se vor verifica fişele medicale.
RAPOARTE DE /ariorafor rapoartele

laboratoarelor microbiologice au o relevanţă 
redusă întrucât nu sunt obţinute culturi 
pentru toate infecţiile, specimenele pot fi 
inadecvate, anumiţi agenţi patogeni pot fi 
omişi (de ex. virusuri) iar izolarea agenţilor 
patogeni infecţioşi poate dovedi colonizarea 
şi nu infecţia (de ex. în cazul plăgilor operate, 
sau al pneumoniei). Totuşi, acestea sunt 
importante în cazul infecţiilor tractului 
urinar, septicemiilor şi pentru supravegherea 
bacteriilor rezistente la multiple medica-
mente, întrucât definiţiile acestora sunt în 
principal de ordin microbiologic. 

ALTE TESTE DE DIAGNOSTICARE: de ex. 
determinarea numărului de globule albe, 
informaţii obţinute din autopsii. 

Controlul infecţiilor nosocomiale 
Analiza sau evaluarea unei activităţi 

sau serviciu, periodic sau permanent, cule-
gere de date pentru luarea de măsuri în 
scopul ameliorării sau eradicării unor 
fenomene negative. 

Controlul infecţiilor reprezintă res-
ponsabilitatea tuturor profesioniştilor din 
domeniul asistenţei medicale – doctori, asis-
tente medicale, terapeuţi, farmacişti, ingineri 
şi alţii. Acesta se realizează pe de o parte ca şi 
control efectuat de serviciile de supraveghere 

şi inspecţie sanitară ale Direcţiilor de 
Sănătate Publica judeţene iar pe de alta ca şi 
autocontrol al echipelor SPCIN din unităţile 
sanitare. 

Activitatea de control din cadrul 
Direcţiilor de Sănătate Publică 
Se efectuează conform legislaţiei în 

vigoare, periodic sau ori de câte ori este 
nevoie (epidemii sau orice situaţie care ar 
putea sugera apariţia unei tulpini patogene 
sau a unui incident epidemiologie). 

Activitatea de control a personalului 
SPCIN (autocontrol) 

Personalul SPCIN trebuie să asigure 
susţinerea şi punerea în practică a tuturor 
măsurilor de prevenţie şi control ale 
infecţiilor nosocomiale pentru toată activi-
tatea şi îngrijirile medicale acordate în 
spitalul din care face parte. 

Pentru aceasta este necesară o relaţie 
strânsă cu personalul medical, care trebuie să 
conştientizeze necesitatea solicitării acestei 
echipe în probleme legate de: 

• Gestionarea factorilor de risc şi ame-
liorarea calităţii îngrijirilor medicale; 

• Gestionarea mediului intraspitalicesc;
• Utilizarea antibioticelor;
• Conduita în cazul apariţiei unor mala-

dii respiratorii severe;
• Evaluarea produselor medicale şi de

întreţinere (echipamente, substanţe);
• Prevenirea infecţiilor intraspitaliceşti.

Echipa SPCIN 
Are următoarele responsabilităţi în ceea 

ce priveşte programele de supraveghere şi 
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control ale infecţiilor nosocomiale: 
 Supravegherea infecţiilor nosocomiale

(bacteriemii, pneumonii, infecţiile trac-
tului urinar, infecţii ale plăgilor ope-
rate);

 Iniţierea investigaţiilor în cazul apari-
ţiei unei epidemii;

 Dezvoltarea de politici şi proceduri
scrise privind izolarea pacienţilor;

 Dezvoltarea de politici şi proceduri
scrise privind reducerea riscului prin
manevre medicale/chirurgicale;

 Dezvoltarea de politici şi proceduri
scrise privind metodele de izolare ale
pacienţilor;

 Monitorizarea dezinfecţiei şi sterilizării;
 Monitorizarea mediului intraspitalicesc

(apa potabilă, apa sterilă, aer condi-
ţionat/filtrat);

 Monitorizarea utilizării antibioticelor şi
a rezistenţei la antibiotice;

 Monitorizarea calităţii alimentelor:
 Educarea angajaţilor spitalului privind

programele de supraveghere, prevenţie
şi control ale infecţiilor nosocomiale
Rolul medicului epidemiolog/infecţio-

nist în prevenirea şi controlul infecţiilor 
nosocomiale 

Pentru medicul epidemiolog sau infec-
ţionist al unui spital, infecţiile nosocomiale 
constituie o provocare, activitatea lui impli-
când: 

• Siguranţa mediului spitalicesc:
- prevenirea manevrelor medicale sau

chirurgicale care pot afecta pacientul 
- focalizarea atenţiei pe apariţia unor 

procesele infecţioase; 
- orice eveniment care ar putea influ-

enţa negativ sănătatea pacientului va 
fi depistat şi monitorizat. 

• Eficientizarea activităţii spitalului:
- eliminarea costurilor nefondate;
- eliminarea practicilor medicale costi-

sitoare. 
Aceste deziderate, care nu sunt numai 

ale medicului epidemiolog/infecţionist, ci ale 
întregii echipe pe care o conduce (SPC1N) se 
realizează prin: 

• Identificarea riscurilor:
- supravegherea proceselor infecţioase,

diagnosticarea infecţiei nosocomiale 
• Identificarea şi studiul factorilor de risc:

- cunoaşterea metodelor şi principiilor
epidemiologice: 

- studii caz-control. de cohortă, bias; 
- cunoaşterea agenţilor patogeni impli-

caţi în infecţiile nosocomiale 
- conştientizarea legăturii între spitali-

zare şi creşterea factorilor de risc. 
• Eliminarea sau minimalizarea riscuri-
lor: 

- asigurarea unor îngrijiri medicale 
corespunzătoare prin implementarea 
politicilor şi procedurilor de preven-
ţie; 

- educarea personalului; 
- studierea factorilor de risc (lucrări de 

specialitate, comunicări, colocvii etc.); 
Componentele programelor de control 

a infecţiilor nosocomiale 
• Crearea unei echipe competente care să

poată asigura educarea personalului
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medical superior, mediu şi auxiliar; 
• Colaborarea permanentă cu managerul

spitalului şi staff-ul medical; 
• Implementarea şi respectarea progra-

melor de supraveghere şi asigurarea 
unui feed back continuu către clinicieni; 

• Păstrarea unei legături permanente cu

laboratorul de microbiologic al spita-
lului; 

• Sistem informaţional competent care să
asigure accesul la informaţii de ultimă 
oră din eşaloane superioare (MSP), 
judeţe, unităţi sanitare din acelaşi judeţ. 
etc. 

Echipa de prevenţie şi control a infecţiilor nosocomiale trebuie să asigure următoarele 
activităţi: 

a) Monitorizarea infecţiilor nosocomiale:
Tabelul 1.1 

Prevenţie Control 
Elaborarea, revizuirea, adaptarea progra-

melor şi protocoalelor de prevenţie în funcţie 
de legislaţie, reglementări, norme, informaţie 
ştiinţifică. 

Exemplu: 
• Măsuri de prevenţie pentru pacienţii

cu risc crescut; 
• Bacterii rezistente la antibiotice;
• Dezinfecţie. tehnici de asepsie;
• Măsuri de izolare.
Concentrarea asupra tuturor condiţiilor 

în care pacientul ar putea fi agresat printr-un 
proces infecţios şi punerea în practică de 
recomandări de prevenire a transmisiei 
infecţiilor. 

Aplicarea politicilor şi protocoalelor 
de prevenţie şi control a infecţiilor 
nosocomiale. 

Exemplu: 
• Precauţii standard;
• Precauţii adiţionale;
• Bacterii multirezistente etc.
Aplicarea de politici şi proceduri în 

cazul izbucnirii unor procese infecţioase sau 
în cazuri speciale (SARS). 

În funcţie de problemele apărute, ia 
decizii care pot interesa nu numai o secţie, 
ci şi întregul spital. 

b) Colectarea şi analiza datelor
 Strângerea de date privind infecţiile nosocomiale;
 Ancheta epidemiologică;
 Urmărirea respectării punerii în practică a protocoalelor interne;
 Analiza statistică datelor obţinute;
 Asigură supravegherea pasivă, continuă în anumite cazuri.
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c) Difuziunea informaţiei
 Actualizează informaţiile privind infecţiile nosocomiale;
 Interpretează şi transmite rapoartele privind infecţiile către diferite nivele intra/

extraspitaliceşti;
 Emite recomandări care se bazează pe analiza rezultatelor.

d ) Educarea şi consilierea personalului: 
Tabelul 1.2 

Prevenţie Control 
Elaborarea, revizuirea, adaptarea 

programelor şi protocoalelor de prevenţie 
în funcţie de legislaţie, reglementări, 
norme, informaţie ştiinţifică. 

Exemplu: 
• Măsuri de prevenţie pentru

pacienţii cu risc crescut; 
• Bacterii rezistente la antibiotice;
• Dezinfecţie. tehnici de asepsie;
• Măsuri de izolare.
Concentrarea asupra tuturor condi-

ţiilor în care pacientul ar putea fi agresat 
printr-un proces infecţios şi punerea în 
practică de recomandări de prevenire a 
transmisiei infecţiilor. 

Aplicarea politicilor şi protocoalelor de 
prevenţie şi control a infecţiilor nosocomiale. 

Exemplu: 
• Precauţii standard;
• Precauţii adiţionale;
• Bacterii multirezistente etc.
Aplicarea de politici şi proceduri în cazul 

izbucnirii unor procese infecţioase sau în cazuri 
speciale (SARS). 

În funcţie de problemele apărute, ia decizii 
care pot interesa nu numai o secţie, ci şi întregul 
spital. 

e) Colectarea şi analiza datelor
 Strângerea de date privind infecţiile nosocomiale;
 Ancheta epidemiologică;
 Urmărirea respectării punerii în practică a protocoalelor interne;
 Analiza statistică datelor obţinute;
 Asigură supravegherea pasivă, continuă în anumite cazuri.

f) Difuziunea informaţiei
 Actualizează informaţiile privind infecţiile nosocomiale;
 Interpretează şi transmite rapoartele privind infecţiile către diferite nivele intra/

extraspitaliceşti; 
 Emite recomandări care se bazează pe analiza rezultatelor.
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g ) Educarea şi consilierea personalului: 
Tabelul 1.3 

Educare Consiliere 
Elaborează şi difuzează programe de 

educaţie privind prevenţia şi controlul in-
fecţiilor nosocomiale către personalul angajat: 

• Educare şi formare continuă;
• Educare şi formare punctuală pe

tematici: noi proceduri, noi protocoale, noi 
echipamente. 

• Educarea şi formarea personalului nou
angajat 

Răspunde tuturor întrebărilor şi 
informaţiilor pe care le solicită perso-
nalul. 

Asigură consilierea personalului 
medical şi emite recomandări în proble-
matica  infecţioasă. 

Colaborează la dezvoltarea de 
strategii de prevenţie şi control a 
proceselor  infecţioase: 

• Sănătatea angajaţilor:
• Măsuri post-expunere;
• Bioterorism;
• Control mediului

Urmăreşte aplicarea măsurilor de igienă. Îndrumă permanent personalul 
pentru menţinerea şi utilizarea 
protocoalelor de prevenţie şi control 

Participă la difuzarea informaţiilor 
privind infecţiile nosocomiale: 

• Pliante;
• Anunţuri;
• Reviste.

 Prin experienţa şi pregătirea pe 
care o are participă la evaluarea 
îngrijirilor medicale din punct de vedere 
al calităţii acestora. 

Elaborează şi difuzează programe de 
educaţie privind prevenţia şi controlul 
infecţiilor nosocomiale către personalul 
angajat: 

• Educare şi formare continuă;
• Educare şi formare punctuală pe

tematici: noi proceduri, noi protocoale, noi 
echipamente. 

• Educarea şi formarea personalului nou
angajat 

Răspunde tuturor întrebărilor şi 
informaţiilor pe care le solicită personalul. 

Asigură consilierea personalului 
medical şi emite recomandări în 
problematica infecţioasă. 

Colaborează la dezvoltarea de 
strategii de prevenţie şi control a 
proceselor infecţioase: 

• Sănătatea angajaţilor:
• Măsuri post-expunere;
• Bioterorism;
• Control mediului
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Educare Consiliere 
Urmăreşte aplicarea măsurilor de igienă. Îndrumă permanent personalul 

pentru menţinerea şi utilizarea proto-
coalelor de prevenţie şi control 

Participă la difuzarea informaţiilor 
privind infecţiile nosocomiale: 

• Pliante;
• Anunţuri;
• Reviste.

 Prin experienţa şi pregătirea pe 
care o are participă la evaluarea 
îngrijirilor medicale din punct de vedere 
al calităţii acestora. 

Dezvoltare - comunicare 
Asigură dezvoltarea şi actualizarea 

programelor de prevenţie şi control a 
infecţiilor nosocomiale. 

Dezvoltă strategii (politici şi proceduri) 
şi se asigură de difuzarea acestora. 

Orientează comunicările privind pro-
blematica infecţioasă către diferite categorii 
de personal. 

Alături de personalul medical, acţio-
nează în ameliorarea practicilor legate de 
prevenţia infecţiilor nosocomiale. 

Pregătire continuă 
Se preocupă permanent de actualizarea 

cunoştinţelor. 
Consultă permanent referinţe, resurse, 

date din domeniu privind prevenţia şi 
controlul infecţiilor. 

Coordonează, elaborează şi participă la 
activitatea de cercetare privind prevenţia şi 
controlul infecţiilor nosocomiale. 

Adaptează şi implementează noi 
practici recunoscute ca şi eficace care au 
rezultat din diferite cercetări ştiinţifice. 

h) Educarea pacientului, aparţină-
torilor, vizitatorilor 

Educarea pacientului, aparţinătorilor, 
vizitatorilor se poate realiza pe de-o parte 
prin intervenţia mass-media iar pe de alta de 
către personalul medical al unităţii sanitare 
respective, în ultimul caz, educarea acestora 
se realizează în mod susţinut şi pennanent de 
personalul medico-sanitar care asigură îngri-
jirile medicale specifice, în paralel cu acestea, 
dar şi de către personalul SPCIN. Scopul este 
acordarea de explicaţii privind modalităţile 
de aplicare a măsurilor de prevenţie şi 
control cu caracter general din cadrul 
spitalului respectiv, precum şi a măsurilor 
specifice care se impun din cauza unor 
condiţii medicale particulare. 

Aceştia vor fi informaţi asupra prin-
cipiilor de bază, precum şi a măsurilor de 
prevenţie şi control, în cazul unor infecţii 
intraspitaliceşti, care li s-au aplicat sau li se 
aplică: 

• Modalităţi de spălare a mâinilor şi
indicaţii; 

• Prevenirea SARS;
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• Precauţii adiţionale aplicabile unor
condiţii medicale particulare;
Modalităţile de educare ale pacientului,

aparţinătorilor sau vizitatorilor sunt diferite: 
• Campanii de sensibilizare:
• Afişe;
• Site de prezentare;
• Cartea de vizita a spitalului (lucrare

elaborată de către personalul spitalului)
Educarea se poate face de o manieră

individuală, în momentul internării în spital 
sau pe un grup ţintit cu afecţiuni specifice: 
hemodializaţi. diabetici, imunosupresivi. 

Alegerea, elaborarea şi urmărirea indi-
catorilor 
Orice program de prevenţie şi control 

conţine indicatori care pun în lumină 
legătura dintre diferite sectoare, procese de 
îngrijire şi rezultatele obţinute în combaterea 
infecţiilor asociate îngrijirilor medicale. 

Indicatorii folosiţi în stabilirea ratei 
infecţiilor nosocomiale trebuie să indice 
relaţia cauză-efect, respectiv îngrijiri medi-
cale – infecţii. 

Astfel, un program pertinent de pre-
venţie şi control al infecţiilor nosocomiale 
trebuie să reflecte progresul realizat în 
combaterea acestora, precum şi necesitatea 
adaptării lui la condiţiile obiective: 

a) Ţintit pe infecţii cu o rată
semnificativă a morbidităţii şi morta-
lităţii detectabile prin examene de 
laborator sau criterii clinice simple, 
permiţând comparaţii între diferite 
sectoare intraspitaliceşti. 

Evaluarea programului de control într-o 
unitate sanitară 
Un program de prevenţie şi control al 

infecţiilor nosocomiale trebuie să cuprindă în 
mod obligatoriu şi un capitol legat de 
evaluare a acestuia în cunoştinţă de cauză, 
atât în ceea ce priveşte activităţile vizate, cât 
şi masurile şi prescrierile pe care le conţin. 

Acesta permite analizarea următoarelor 
elemente: 

• Pertinenţa obiectivelor;
• Validitatea programelor în general;
• Rezultatele obţinute;
• Efectele programelor în interiorul

spitalului 
Programele de control au ca scop 

ameliorarea calităţii serviciilor medicale. 
Studiile de specialitate (SENIC-HALEY 1985) 
au dovedit eficacitatea programelor elaborate 
de echipele de supraveghere, prevenţie şi 
control a infecţiilor nosocomiale, în măsura în 
care acestea au fost susţinute în mod concret 
de către managerul spitalului, comitetul 
director şi alte comitete specifice unităţilor 
sanitare cu paturi. În mod cert, întreaga 
activitate medicală privită prin prisma 
aplicării programelor de prevenţie şi control 
trebuie să fie eficace şi eficientă, având drept 
scop limitarea resurselor umane şi financiare, 
deci controlul adecvat al costului pentru 
sănătate. 

Comunicarea rezultatelor în aplicarea 
programelor de supraveghere, prevenţie şi 
control al infecţiilor intraspitaliceşti. 

Etapa de comunicare rezultatelor pro-
gramelor de control reprezintă un element 
cheie al tuturor programelor de prevenţie şi 
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control al infecţiilor nosocomiale. 
Comunicarea informaţiei trebuie pri-

vită din două puncte de vedere: 
a) al informării aplicării programelor de

prevenţie şi control:
a. personal medical
b. structuri profesionale (Colegiul Me-

dicilor. O.A.M.G.M.A.M.R. etc.)
c. minister etc.

b) al informării/difuzării datelor de su-
praveghere şi a indicatorilor de calitate

• personalului medical
• structurilor administrative
• publicului

În plus, informaţia trebuie ierarhizată şi 
adaptată către grupurile ţintă. 
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА ОПТИМИЗАЦИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРИ РАБОТЕ 
С ГЕОГРАФИЧЕСКИ РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ КОМАНДАМИ В 
СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Дрд. Наталия КУТАНИНА, 
USPEE 

Аннотация. Изменения, которые постоянно происходят во внутренней и внешней среде 
организации, как правило, приводят к тому, что возникает необходимость анализа эффективности 
и переосмысления бизнес-процессов.  

Статья посвящена влиянию технологических изменений на систему коммуникаций в 
современной бизнес-среде. Автор рассматривает преимущества и недостатки работы с 
географически распределёнными командами, а также анализирует возможности повышения 
эффективности рабочего процесса в рамках формата удалённой работы. Помимо этого, в статье 
идёт речь о наиболее распространённых онлайн-сервисах для планирования задач, которые на 
сегодняшний день используются в современных организациях в качестве одного из важнейших способов 
оптимизации бизнес-процессов. 

Ключевые слова: оптимизация, коммуникация, эффективность, планирование, постановка 
задач, информационные технологии, фриланс, удалённая работа, распределённые команды, 
виртуальные команды, онлайн-сервисы 

Проявления глобального характера 
перемен, связанных с информатизацией 
общества, изменяют способы 
коммуникации в современной бизнес-
среде. Внедрение информационно-
коммуникационных технологий в 
производство товаров и услуг приводит к 
формированию нового качества 
производительных сил на основе 
доминирования информации, знаний, и 
технологий в совокупности факторов 
производства, а также к изменению 

структуры экономики (преобладание 
доли производства услуг над 
производством товаров, виртуальных и 
аутсорсинговых организационных 
структур над монолитными и 
централизованными).45Одной из наиболее 

45 Кузовкова, Т. А. Анализ и 
прогнозирование развития 
инфокоммуникаций / Т. А. Кузовкова, Л. С. 
Тимошенко. – М.: Горячая линия– Телеком, 
2009. – 224 с., С.31 
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наглядных моделей повсеместного 
распространения вышеуказанных 
изменений является понятие фриланса. 
Фрилансеры, как правило, 
специализируются на производстве 
нематериальных продуктов и/или услуг в 
сфере интеллектуального труда, 
связанных, прежде всего, с 
информационно-коммуникационными 
технологиями. Исследования В. С. 
Харченко показали, что, в отличие от т.н. 
«стандартной» занятости, или работы на 
одну компанию полный рабочий день, 
фриланс может иметь такие характерные 
черты, как краткосрочность трудовых 
отношений и проектный режим работы. 
Характер договорённостей зачастую 
бывает неформальным. Таким образом, 
благодаря такому явлению, как фриланс, 
формируются виртуальные рынки труда. 
На этих рынках действуют своеобразные 
механизмы регулирования трудовых 
отношений, своего рода биржи удаленной 
работы.46 

Актуальность темы статьи связана с 
тем, что специфика удалённой работы, 
как правило, предусматривает снижение 
эффективности коммуникации, что 
зачастую приводит к снижению скорости 
и эффективности рабочего процесса. При 
этом для оптимизации бизнес-процессов 

46Харченко, В. С. Фриланс как стиль 
жизни в современном российском обществе: 
автореф. дисс. … канд. соц. наук: 22.00.06. 
Екатеринбург, 2013. – 22 с. 

многие современные организации 
используют различные сервисы для 
планирования и постановки задач. В 
данной статье рассматриваются 
особенности использования самых 
современных сервисов для планирования 
задач в качестве способа оптимизации 
бизнес-процессов применительно к 
распространённому повсеместно формату 
удалённой работы, в чём состоит новизна 
данного исследования. 

Целью данного исследования 
является оценка возможностей наиболее 
распространённых современных сервисов 
планирования задач для повышения 
эффективности коммуникации с 
удалёнными работниками и 
географически распределёнными 
командами в рамках оптимизации 
рабочих процессов в организации. 

Основные идеи исследования. 
Работа с географически 

распределёнными командами имеет свои 
преимущества и недостатки. По причине 
физической удалённости членов команды 
друг от друга зачастую возникают 
проблемы в координации действий и 
организации коммуникации в целом. Если 
члены коллектива находятся в разных 
часовых поясах, то им приходится 
подстраивать рабочие графики друг под 
друга, такие ситуации могут становиться 
причинами низкой рабочей 
эффективности, особенно в случаях, когда 
сотрудники не могут своевременно 
пояснить и согласовать какие-то спорные 
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моменты по причине того, что бывают 
недоступны для связи. Еще одним явным 
недостатком работы виртуального 
коллектива можно считать потенциально 
более низкий уровень доверия между 
сотрудниками, как минимум, на 
начальных этапах совместной работы. 
Регулярное физическое присутствие 
работника повышает уровень доверия к 
нему коллектива. К тому же, в ситуации, 
когда люди постоянно работают рядом, 
они пересекаются в неформальной 
обстановке, что может сделать связи 
между ними более тесными. Помимо 
этого, разрозненность коллектива может 
повышать вероятность конфликтов. 

С другой стороны, работа в 
виртуальных коллективах отличается и 
преимуществами. Зачастую компании 
формируют центры компетентности, 
которые объединяют в единую сеть людей 
из различных географически удалённых 
филиалов, чтобы усовершенствовать 
сложные процессы, такие как научные 
исследования и разработки. При создании 
команды, включающей оптимальный 
набор различных компетенций, 
менеджеры могут получить от такой 
организационной структуры 
преимущество, нанимая сотрудников из 
разных областей, имеющих разные 
специализации. Такая команда будет в 
состоянии решать сложные и 
специфические задачи. Еще одним 
преимуществом удалённых команд 
является их разнообразие по структуре и 
составу. Структурное разнообразие 

обеспечивает людям возможность 
получения разнородного опыта работы и 
обратной связи. Разнообразие состава 
предоставляет больше различных 
экспертных точек зрения. 

В ходе исследования, проведённого 
Зибдратом, Хёглем и Эрнстом47, 
сравнивалась работа 80 команд, которые 
занимались разработкой программного 
обеспечения. В данном исследовании 
принимали участие как географически 
распределённые команды, так и 
традиционные коллективы, размещённые 
в одном месте. Исследование показало, что 
координация работы сотрудников и 
эффективность коммуникации оказывает 
наиболее существенное влияние на 
результаты деятельности команд. 
Виртуальные коллективы с определенным 
уровнем координации сотрудников и 
интенсивностью коммуникаций, как 
правило, по результатам опережали 
классические команды, в которых 
координация и коммуникации налажены 
столь же хорошо. Авторы вышеуказанного 
исследования выделяют два вида 
процессов, которые имеют отношение к 
деятельности виртуальных коллективов. 
Речь идёт о социо-эмоциональных 
процессах, а также процессах, которые 
непосредственно связаны с выполнением 
задач. Говоря о социо-эмоциональных 

47 Siebdrat, F., Hoegl, M. & Ernst, H. (2009) 
'How to manage virtual teams', MIT Sloan 
Management Review, 5 (4), pp. 63-68. 



168 

процессах, исследователи из Германии 
имеют в виду, что несмотря на 
удалённость членов коллектива друг от 
друга, необходимо, чтобы они были 
объединены общей идеей. Этот момент 
имеет важное значение по причине того, 
что решение конфликтных ситуаций и 
различного рода проблем на расстоянии 
происходит значительно сложнее. 
Развитие межличностных связей внутри 
команды становится одним из ключевых 
факторов. Процессы, которые связаны 
непосредственно с выполнением задач, 
имеют решающее значение с точки 
зрения результатов деятельности такого 
рода команд. Дело в том, что 
географически распределённые команды 
с достаточно высоким уровнем 
организации коммуникаций, сильным 
желанием сотрудников вносить вклад в 
результат команды, распределением 
работы по результатам деятельности и 
взаимной поддержкой выигрывают не 
только у менее организованных 
географически распределённых команд, 
но и у таких команд, члены которой 
находятся в постоянном 
непосредственном физическом контакте. 
Таким образом, эффективность работы 
такого рода команд обычно бывает низкой 
не по причине распредёленности её 
участников, но по причине слабой 
организации процессов; при этом 
географическая распределённость 
заметно усугубляет негативное влияние 
недочётов в организации процесса 
совместной работы. Что касается 

повышения эффективности работы 
виртуальных команд, немецкие 
исследователи рекомендуют повышать 
эффективность процессов, которые 
непосредственно связаны с выполнением 
задач. 

В этой связи важно отметить, что 
универсальные инструменты управления 
рабочими процессами, как правило, 
предполагают определение цели, 
постановку задач, сроков их выполнения 
и, при необходимости, их корректировку. 
С технической точки зрения, 
коммуникация в географически 
распределенных командах чаще всего 
осуществляется с помощью следующих 
ключевых инструментов: голосовая и 
видеосвязь, мессенджеры (в том числе и с 
возможностью групповых чатов, аудио- и 
видеоконференций), передача любых 
видов данных, совместная работа с 
документами, так называемые «таск-
менеджеры», или сервисы для 
планирования и постановки задач, а 
такжетак называемые «тайм-трекеры», 
или сервисы для учёта и оценки рабочего 
времени. 

На сегодняшний день один из 
важнейших инструментов управления 
рабочими процессами – это онлайн-
сервисы для постановки, обсуждения и 
отслеживания задач при совместной 
работе. Каждый сервис обладает своей 
спецификой и может повышать 
эффективность различных областей 
рабочего процесса. В современной бизнес-
среде в зависимости от специфики задач 
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при работе с распределёнными 
командами могут использовать один 
сервис для решения всех задач либо 
несколько сервисов, например, для 
разного рода задач или для работы разных 
отделов компании. 

Из наиболее распространённых на 
данный момент сервисов для постановки 
задач, можно выделить следующие: Trello, 
Basecamp, Wrike, Bitrix24, Мегаплан, 
Asana, Ganttpro, JIRA, Slack, PlanFix, 
PivotalTracker, Todoist и Wedoist, GTasks, 
Podio, Redbooth, Producteev, Taskify.us, 
Taiga.io, Any.do, ActiveCollab, MSProject, 
Tribe, ProcessStreet, 10,000ft, Insightly, 
Smartsheet, ZohoProjects, Freedcamp, 
Worksection, Workflowsoft, Wunderlist. 
Данные сервисы обладают разным 
функционалом и подходят для разных 
типов задач, тем не менее, все эти сервисы 
объединяет одна характерная черта. 
Данные сервисы существуют для того, 
чтобы способствовать повышению 
эффективности рабочего процесса, в 
особенности это имеет значение при 
работе c географически распределёнными 
командами. 

Заключение. 
Информатизация экономики меняет 

в корне характер и структуру занятости и 
безработицы, что требует расширения не 
только экономических, но и 

социологических исследований сферы 
труда. Всё большее распространение 
получают так называемые удалённые 
команды, эффективность работы которых 
в современных организациях может 
нуждаться в повышении эффективности.  

Способ совместной работы членов 
географически распределённых команд 
является одним из важнейших факторов, 
оказывающих влияние на эффективность 
рабочего процесса. В этой связи важно 
отметить, что на сегодняшний день 
существует огромное количество сервисов, 
позволяющих добиться повышения 
эффективности рабочего процесса при 
удаленной работе 

В рамках данной статьи были 
рассмотрены преимущества и недостатки 
работы с виртуальными командами, 
которые, как правило, являются также 
географически распределёнными и могут 
полностью или частично состоять из 
фрилансеров, а также показаны 
существующие на сегодняшний день 
программные решения для повышения 
эффективности коммуникации между 
сотрудниками современных организаций, 
а именно использование онлайн-сервисов 
для постановки, обсуждения и 
отслеживания задач при совместной 
работе. 
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TURISMUL ÎN CALITATE DE FACTOR DE DEZVOLTRE AL RELAŢIILOR 
INTERNAŢIONALE. UNELE ASPECTE DE ANALIZĂ CALITATIVĂ 
COMPARATIVĂ INTERNAŢIONALĂ 

Victoria TROFIMOV 
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” 

Abstract. Tourism is a growing field of the modern world economy, generating various international 
flows that cross national borders, involving mobility of people, capitals, goods, services, but also knowledge. în 
the following paper, we aimed to analyze the interaction between tourism and international relations, 
including through the assessments of some actors of the hospitality market to appreciate through their 
perceptions the impact of the tourism on the development of international relations. The methodology of the 
research was based on the approach of tourism activity through the qualitative sociological research, namely by 
semi-structured, formal and informal interviews. The study had a comparative look, with tourism stakeholders 
from five countries, being selected according to specific criteria. The finality of the research was found în 
confirming the hypothesis that the development of international relations influences the development of 
tourism and vice versa - tourism development positively influences the development of international relations. 

Keywords: Tourism, international space, European environment, international relations, European 
Neighborhood Policy, Association Agreement. 

 
elaţiile internaţionale joacă un rol tot 
mai important în economia mondială 
contemporană, determinată de astfel 

de procese cum sunt globalizarea, regiona-
lizarea, integrarea. Turismul este un domeniu 
cu importanţă în creştere în economia mon-
dială modernă, în general şi o componentă 
semnificativă a economiilor naţionale, în 
special. După cum ne demonstrează realita-
tea, în lumea de azi, mobilitatea este cuvântul 
cheie. Şi în acest context asistăm la o dezvol-
tare fără precedent a mobilităţii în interes 
personal a unor importante mase populare, 
alimentată de dorinţa de călătorie şi cu-

noaştere, dar şi de divertisment. Acest interes 
pentru explorarea locurilor noi prezintă piste 
promiţătoare pentru dezvoltarea turismului 
modern, cu numeroase beneficii pentru acto-
rii antrenaţi. Iar astăzi expresia „homo 
turisticus” devine deja uzuală.48 Rolul tot mai 
mare pe care îl joacă călătoriile şi turismul în 
viaţa oamenilor moderni este reflectat şi prin 
faptul că 2017 este declarat anul internaţional 
al turismului sustenabil pentru dezvoltare, 

48 Stăncioiu, A. F. Strategii de marketing în 
turism, Buc., Ed. Economică, 2000, p.13. 

R
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care urmăreşte să sprijine o schimbare a 
politicilor, a practicilor de afaceri şi a 
comportamentului consumatorilor către un 
sector turistic care poate contribui la 
strategiile de dezvoltare durabilă şi care se 
desfăşoară cu genericul „Călătoreşte. Bucură-
te. Respectă.” 49 

Multe ţări care cu puţin timp în urmă 
cu greu puteau fi considerate atracţii 
turistice, astăzi învaţă să găsească sau chiar 
să creeze nişe de atractivitate şi să devină 
incitante şi dorite de vizitat. În acest context, 
fluxul turistic global creşte vertiginos, sosirile 
turistice internaţionale crescând de la 25 mil. 
în 1950 la 278 mil. în 1980, apoi la 674 mil. în 
2000 şi atingând 1186 mil. în 2015.50 

Privit din acest punct de vedere, 
turismul pe bună dreptate reprezintă un flux 
internaţional care străbate hotarele naţionale, 
implicând mobilitate de persoane, de 
mijloace financiare, dar de asemenea de 
cunoştinţe obţinute în escapadele turistice. 
Printr-o astfel de acţiune sinergică turismul 
reprezintă un important instrument de 
imagine a ţării şi participă activ la modelarea 
viziunii internaţionale a acesteia, contribuind 
la creşterea gradului de încredere al actorilor 
economiei mondiale în ea.  

În comunicarea ce urmează ne-am 
propus ca scop să analizăm interacţiunea 
dintre turism şi relaţii internaţionale, inclusiv 

49 http://www.tourism4development2017. 
org/ 

50 http://mkt.unwto.org/publication/ 
unwto-tourism-highlights-2016-edition 

prin prisma aprecierilor unor actori ai pieţei 
serviciilor de ospitalitate, selectaţi după 
anumite criterii şi reprezentanţi ai diferitor 
ţări, pentru a aprecia, prin percepţiile lor, 
impactul sferei turismului asupra dezvoltării 
relaţiilor internaţionale. 

Ipoteza cercetării. Turismul reprezintă 
o verigă de legătură cu importanţă în creştere
între ţările lumii şi contribuie la consolidarea 
relaţiilor internaţionale între ele. 

Aspecte metodologice ale cercetării 
Metodologia cercetării s-a bazat pe 

abordarea activităţii turistice prin prisma 
cercetării sociologice calitative şi anume prin 
aplicarea metodei interviurilor semi-structu-
rate, formale şi informale. Studiul 51 a avut un 
aspect comparativ, fiind intervievaţi actorii 
din domeniul ospitalităţii din cinci ţări, 
selectate conform unor criterii specifice. 
Astfel, punctul de reper l-a reprezentat 
Republica Moldova, care, fiind o ţară mică în 
centrul Europei, este aproape lipsită de 
resurse economice, aceasta constituind o 
puternică piedică în dezvoltarea sa eco-
nomică. Totodată, Republica Moldova 
beneficiază în abundenţă de două resurse, 
substanţiale pentru dezvoltarea domeniului 
turismului şi anume un mediu natural 
pitoresc şi resurse umane, tradiţional 
laborioase şi bine formate.  

Celelalte ţări au fost selectate drept 
baza de comparaţie din considerentul 

51 Studiul a fost realizat cu suportul 
proiectului Humeria. 
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studierii bunelor practici în dezvoltarea 
domeniului ospitalităţii ca sector important 
al economiei ţării. Alegerea statelor Georgia 
şi Estonia a fost determinată de un şir de 
similarităţi importante pe care le au acestea 
cu Republica Moldova – trecut istoric comun 
în calitate de republici în cadrul fostei Uniuni 
Sovietice, aproximativ aceleaşi dimensiuni 
teritoriale, efective ale populaţiei similare nu 
prea mari. Astfel, în aceste trei ţări condiţiile 
de start la începutul perioadei de redobân-
dire a independenţei faţă de Uniunea Sovi-
etică au fost în mare parte aceleaşi. Totodată, 
Estonia a înregistrat progrese majore în 
evoluţia sa politică, economică şi socială, 
fiind deja membră a Uniunii Europene, a 
spaţiului Schengen şi a zonei Euro. Georgia 
la fel a înregistrat progrese în orientarea sa 
către Uniunea Europeană: ea ca şi Republica 
Moldova este membră a PEV52 şi a semnat 

52 PEV – aici și în continuare – Politica 
Europeană de Vecinătate. Este un instrument de 
relații externe ale Uniunii Europene (UE), care 
urmărește să lege țările de est și de sud de pe 
teritoriul european, nemembre ale UE, cu UE. 
Aceste state, în primul rând țările în curs de 
dezvoltare, sunt acele care au intenția să devină 
fie membru al UE, fie mai strâns integrate cu UE. 
PEV nu se aplică țărilor vecine cu regiunile 
ultraperiferice ale UE, în special teritoriile Franței 
în America de Sud, dar numai acelor țări 
apropiate de teritoriile statelor membre ale UE 
care se află în Europa continentală. PEV nu 
cuprinde țările care se află în Actuala agenda de 
extindere a UE, Asociația Europeană de Comerț 
Liber sau Microstatele din Europa de Vest. Țările 
acoperite de PEV includ Algeria, Maroc, Egipt, 
Israel, Iordania, Liban, Libia, Autoritatea Palesti-

Acordul de asociere cu Uniunea Europeană53, 
dar de asemenea Georgia luptă eficient cu un 

niană, Siria, Tunisia (în Sud) și Armenia, 
Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina 
(în Est). Rusia are un statut special cu Spațiile 
comune ale UE, în loc de participare la PEV. UE 
oferă asistență financiară pentru țările din Vecină-
tatea Europeană, atât timp cât acestea îndeplinesc 
condițiile stricte privind reforma guvernamentală, 
reforma economică și alte aspecte legate de 
transformări pozitive. Acest proces este în mod 
normal susținut de un Plan de acțiune, agreat atât 
de Bruxelles, cât și de țara-țintă. UE de obicei 
încheie Acorduri de asociere în schimbul unor 
angajamente de politică economică, comerț, 
reformă a drepturilor omului ș.a. cu fiecare din 
aceste țări. În schimb, țara respectivă poate obține 
acces fără taxe la unele sau toate piețele din UE 
(produse industriale, produse agricole etc.), 
precum și la asistență financiară sau tehnică.  

Sursa: http://www.europarl.europa.eu/ 
atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5
.4.html 

53 Acordul de asociere cu Uniunea Euro-
peană. Se referă la relațiile Uniunii Europene cu 
țările vecine de pe continentul european, care nu 
sunt membre ale UE. Scopul asocierii este 
asigurarea unui mediu de securitate în imediata 
apropiere de hotarele UE. Un rol important în 
pregătirea procesului de asociere la Uniunea 
Europeană îl joacă Politica Europeană de 
Vecinătate (PEV), care are scopul să apropie 
relațiile țărilor din sudul și estul Europei cu 
Uniunea Europeană. La 27 iunie 2014, Uniunea 
Europeană a semnat acorduri de asociere cu 
următoarele state din Europa de Est – Georgia, 
Republica Moldova, Ucraina. Sursa: https://en. 
wikipedia.org/wiki/European_Union_Associatio
n_Agreement 
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astfel de flagel economic şi social cum este 
corupţia şi are politici reuşite de promovare a 
turismului în arealul său naţional. România 
este o ţară deosebită pentru Republica 
Moldova din mai multe considerente – 
comunitate de origine, limbă şi tradiţii, trecut 
istoric comun, multiple legături de rudenie 
existente la nivel personal. Dar astăzi Româ-
nia este deja membră a Uniunii Europene, 
având cel mai mare ritm de creştere 
economică din spaţiul comunitar (o creştere a 
PIB-ului de 5,6% în primul trimestru din 2017 
comparativ cu perioada similară din 2016)54 
şi care acordă un interes sporit dezvoltării 
sectorului turistic, iar această experienţă 
considerăm că merită a fi studiată şi preluată 
de către Republica Moldova. Italia a fost 
aleasă drept o ţară cu experienţă profundă şi 
durabilă în dezvoltarea turismului.  

În fiecare ţară au fost cercetate câte opt 
tipuri de reprezentanţi ai diferitor actori din 

                                                           
54 Economia zonei euro a urcat cu 1,7% în 

primele trei luni din 2017 comparativ cu perioada 
similară din 2016, iar Uniunea Europeană a 
înregistrat un avans de 2%. În trimestrul patru din 
2016, expansiunea a fost de 1,8% în zona euro și 
de 1,9% în UE. Cele mai mari creșteri din UE în 
perioada ianuarie — martie 2017 s-au înregistrat 
în România (5,6%), Polonia și Lituania (ambele cu 
4,1%), Letonia (3,9%), Ungaria (3,7%) și Bulgaria 
(3,4%). Nu s-au înregistrat scăderi ale PIB-ului în 
UE în primele trei luni din 2017 cu excepția 
Greciei (minus 0,5%). Sursa: https://www. 
agerpres.ro/economie/2017/05/16/romania-a-
avut-cea-mai-mare-crestere-economica-din-ue-in-
primul-trimestru-din-2017-12-33-57 

 

domeniul ospitalităţii, după cum urmează: 
profesori universitari în materii de servicii de 
ospitalitate, masteranzi la specialitatea 
turism, specialişti din administraţia publică 
în turism, agenţii de turism, structuri de 
cazare turistică, structuri de alimentare turis-
tică, personal de la serviciul de informare 
turistică, turişti în calitate de agenţi marginali 
nespecialişti. Informatorii intervievaţi au fost 
consideraţi drept experţi informali în domeniu, 
statut despre care deseori ei însăşi nu îşi dau 
seama.  

A fost elaborat un Ghid de interviu, 
comun pentru toţi informatorii, care a 
cuprins zece aspecte tematice cu referire la 
activitatea de ospitalitate. Cu toţi informatorii 
se discuta despre toate aspectele, dar cu 
fiecare separat discuţia se axa preponderent 
pe domeniul său de specializare îngustă. 
Pentru prezenta comunicare vom analiza 
acele aspecte care au tangenţă cu inter-
acţiunea care apare între turism şi relaţii 
internaţionale.  

Referitor la colectarea datelor, intervie-
vatorul, în dependenţă de situaţie, uneori se 
prezenta şi spunea care este scopul său şi 
cerea permisiunea să înregistreze informaţia 
relatată. De fiecare dată informatorul era 
asigurat de anonimatul şi confidenţialitatea 
relatărilor sale. Alteori, când era posibil, 
intervievatorul iniţia o discuţie aparent 
întâmplătoare, informală, pentru a obţine 
date absolut inedite şi neinfluenţate şi pentru 
a evita efectul de expectanţă. Cu acest scop 
(în special la structuri de cazare sau 
alimentare, sau uneori la agenţii de turism) 
intervievatorul interpreta rolul unui client 
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obişnuit, neinformat şi naiv (adică era jucată 
„cartea naivităţii”), care se află în turism şi 
este consumator de produse turistice.  

Ca regulă, se realiza câte un interviu pe 
zi, dar au fost zile când s-au realizat şi două 
interviuri. Fiecare interviu (formal sau 
informal) dura între 40-90 de minute. Arealul 
de petrecere a interviurilor era foarte diferit – 
uneori la locul de muncă sau studiu al 
informatorilor. Alteori – la o aparentă simplă 
discuţie, într-un loc informal ca, de exemplu, 
pe o bancă în parc sau la o cafea. Pe teren s-au 
folosit un şir de tehnici de obţinere a 
informaţiei prin cercetare calitativă ca, de 
exemplu, tehnica tăcerii, tehnica ecoului, 
tehnica sunetelor afirmative. Uneori era 
nevoie de direcţionarea informatorului. În 
aceeaşi zi, dar deja într-un spaţiu retras şi în 
solitudine, intervievatorul realiza înregis-
trarea detaliată a interviurilor.  

La realizarea interviurilor ne-am 
confruntat cu două restricţii majore: găsirea/ 
convingerea informatorilor pentru discuţie 
(deoarece în majoritatea cazurilor s-a lucrat 
cu persoane necunoscute) şi timpul foarte 
limitat (deoarece s-a discutat cu persoane 
foarte ocupate).  

 
Analiza unor aspecte specifice ale 

informaţiei obţinute prin interviuri 
După cum a fost menţionat anterior, în 

prezenta lucrare vom analiza unele aspecte 
ale cercetării promovate care au tangenţă cu 
obiectivul propus şi anume interconexiunea 
dintre turism şi relaţii internaţionale. Un 
astfel de aspect a fost reprezentat de 
întrebarea „Ce are (sau ar avea) de câştigat 

(sau de pierdut) domeniul turism de la 
apartenenţa ţării Dvs. la spaţiul Uniunii 
Europene?” La acest subiect informatorii, în 
mare majoritate, au relatat că ţările lor au sau 
vor avea doar consecinţe pozitive ale acestei 
realităţi. Se referă deopotrivă la ţările 
cercetate deja membre ale Uniunii Europene 
(cum sunt România, Estonia, Italia), cât şi la 
cele care şi-au declarat intenţia de a fi 
membre (Republica Moldova şi Georgia). 
Printre aceste consecinţe se menţionează 
intensificarea turismului primitor şi emiţător, 
inclusiv deschiderea mai mare a ţărilor lor 
pentru vizitatorii din Europa de Est, precum 
şi beneficierea de fonduri europene pentru 
dezvoltare.  

O abordare interesantă, în opinia 
noastră, a fost acea cu referire la PEV. Astfel, 
deşi majoritatea informatorilor (cu excepţia 
profesorilor, masteranzilor şi a unor repre-
zentanţi ai administraţiei publice) nu au auzit 
de PEV, ei consideră benefică relaţia de 
apropiere şi de ajutor pe care o promovează 
Uniunea Europeană în adresa ţărilor Partene-
riatului Estic55 (pentru Republica Moldova, 
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia şi 
Ucraina). Se referă inclusiv la Italia, Estonia şi 

                                                           
55 Parteneriatul estic (PEs) a fost constituit 

pentru a „aduce la un nivel superior” relațiile 
Uniunii Europene cu majoritatea vecinilor săi din 
est: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, 
Moldova și Ucraina. PEs, aprobat în 2008 și 
inaugurat în 2009, se bazează pe politica 
europeană de vecinătate (PEV).  

Sursa: http://www.europarl.europa.eu/ 
atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5
.4.html 
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România, unde informatorii sunt conştienţi 
de faptul că prin această susţinere este 
diminuată întrucâtva bunăstarea lor proprie 
în calitate de ţări deja membre ale Uniunii 
Europene şi respectiv donatori ai PEV.  

Mai mult decât atât, informatorii 
notifică contribuţia polivalentă a turismului 
la dezvoltarea relaţiilor internaţionale din-
tre ţări, în general. Sunt menţionate intensi-
ficarea fluxurilor de persoane, a celor mone-
tare, culturale, cunoaşterea modelelor de trai 
şi de valori europene de către turiştii din alte 
părţi ale lumii. Considerăm că aceasta este 
foarte important, deoarece deseori culturile 
din care provin turiştii sunt foarte diferite, cu 
unele elemente neînţelese de către repre-
zentanţii altor culturi, iar cunoaşterea 
modului de viaţă al ţărilor vizitate conduce la 
o mai bună percepţie, înţelegere şi apropiere 
în primul rând la nivel personal, dar care, 
fiind multiplicată, are capacitatea să schimbe 
şi atitudini la nivel naţional. Acest fapt a fost 
menţionat şi de către unul din informatorii 
din Italia, angajat al serviciilor de informare 
turistică, care a spus: „Munca sectorului 
turistic pentru vizitatori este foarte impor-
tantă, deoarece turiştii deseori contactează 
doar cu diferite structuri ale sectorului de 
ospitalitate şi din asta îşi fac impresii despre 
ţară în ansamblu. De la faptul cum le 
prezentăm şi explicăm noi lucrurile, depinde 
dacă lor le place sau nu le place ţara. Iar dacă 
le place ce le spui şi cum îi tratezi şi le trezeşti 
încredere, ei vor dori să revină de mai multe 
ori şi nu e exclus să dorească a face şi 
business cu o ţară plăcută şi previzibilă”. O 
idee similară a fost expusă şi de către 

reprezentantul sectorului hotelier din Repu-
blica Moldova: „Datorită turismului oamenii 
devin mai apropiaţi, se intensifică relaţiile 
între ei, care pot să se transforme apoi şi în 
relaţii de afaceri”. Iar un alt informator a 
menţionat că „prin schimb de experienţă, 
cultură, dezvoltarea ofertelor turistice în ţară, 
colaborările se intensifică şi se extind la 
diferite niveluri şi domenii, şi altele decât 
turismul”. 

Din punctul nostru de vedere, dacă 
oamenii călătoresc ţările au doar de câştigat. 
Turismul reprezintă o sursă sigură de 
asigurare a creşterii economice şi a bunăstă-
rii. Astfel, în aspect global, domeniul 
ospitalităţii creează unul din 11 noi locuri de 
muncă, acoperă 7% din exporturile mondiale 
şi asigură 10% din produsul global brut.56 
Dacă ne referim la spaţiul european, nu 
putem omite importanţa introducerii mone-
dei unice Euro, care a avut o influenţă majoră 
asupra intensificării mobilităţii turistice a 
persoanelor în cadrul ţărilor europene, fapt 
menţionat de către participanţii la interviuri. 
Euro reprezintă un instrument eficient de 
stimulare a atragerii veniturilor, deoarece 
prin ea s-au înlăturat multiple bariere care 
stau în faţa cheltuielilor în ţara primitoare. Iar 
o cerere mai mare favorizează creşterea 
ofertei, cu toate consecinţele pozitive afe-
rente, în primul rând generând creşterea 
ocupării şi a veniturilor. Prin aceasta, 
turismul contribuie la realizarea obiectivelor 
PEV, care printre multe altele este orientată la 

                                                           
56 http://www2.unwto.org/content/why-

tourism 
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intensificarea dezvoltării economice şi so-
ciale.57 

O altă modalitate de ridicare a bariere-
lor şi de intensificare a mobilităţii persoane-
lor a constituit-o liberalizarea regimului de 
vize pentru trei ţări membre ale Partene-
riatului Estic – Georgia, Republica Moldova 
şi Ucraina. Pentru ţările foste socialiste, cum 
sunt şi acestea trei, faptul e cu atât mai 
important, deoarece decenii la rând statele 
dezvoltate cu economii de piaţă erau 
prezentate în spaţiul socialist ca adevărate 
„sperietori”. Şi actualmente cunoaşterea lor 
favorizează formarea şi consolidarea dispo-
ziţiilor proeuropene a ţărilor din cadrul fostei 
URSS.  

Un alt factor important de dezvoltare a 
turismului internaţional, menţionat şi el 
foarte frecvent de către informatorii partici-
panţi la interviuri, este reţeaua globală 
internet, care realmente a bulversat însăşi 
principiile de organizare a turismului, 
apropiindu-l de consumator la distanţă de un 
„clic”, în special prin reţele de rezervare 
online – avia, hotele, pachete turistice 
complete etc. - şi devenind un avantaj notoriu 
în impulsionarea călătoriilor. Şi dacă cel 
puţin unul din elementele acestui avantaj este 

57 ”PEV reînnoită prevede consolidarea 
cooperării în sfera politică și de securitate, 
sprijinirea dezvoltării economice și sociale, stimu-
larea creșterii economice și crearea locurilor de 
muncă, stimularea comerțului și consolidarea 
cooperării în alte sectoare.  

Sursa: http://infoeuropa.md/politica-
europeana- de-vecinatate-pev/ 

oarecum limitat, situaţia este imediat 
apreciată drept piedică importantă de 
atragere a turiştilor. De exemplu, anume 
astfel este percepută realitatea de către 
informatorii din Estonia, unde zborurile „low 
cost” nu sunt dezvoltate. Mai mult decât atât, 
informatorii menţionează şi faptul că toate 
aceste companii de zbor sunt foarte interna-
ţionale şi activează în spaţiul internaţional, 
prin aceasta având capacitatea de a intensi-
fica suplimentar mobilitatea transfrontalieră 
a persoanelor, capitalurilor, bunurilor şi 
serviciilor. 

Concluzii 
În încheiere reafirmăm ipoteza cerce-

tării că turismul este de facto o verigă de 
legătură cu importanţă în creştere între ţările 
lumii şi contribuie la consolidarea relaţiilor 
dintre ele. Totodată, cercetarea noastră a 
demonstrat opiniile informatorilor, care 
consideră că dezvoltarea relaţiilor interna-
ţionale influenţează dezvoltarea turismului şi 
invers - dezvoltarea turismului influenţează 
pozitiv dezvoltarea relaţiilor internaţionale şi 
de fapt intensificarea turismului conduce la 
consolidarea proceselor de integrare.  

Un informator din Estonia, prezentând 
ca exemplu dezvoltarea turismului în Afga-
nistan, a generalizat sinergic aceste interde-
pendenţe, spunând că „Turismul este cel mai 
bun instrument pentru pace. Unde se 
dezvoltă turismul – se opreşte războiul”. 

În acest sens considerăm că un rol 
foarte important le revine autorităţilor 
publice, în activitatea lor de elaborare şi 
implementare a politicilor eficiente în 
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domeniul ospitalităţii şi considerarea bunelor 
practici existente în spaţiul internaţional, care 
desigur pot conduce la ameliorarea imaginii 

ţării şi la creşterea mândriei locuitorilor cu 
ele, totodată atrăgând mai mulţi turişti şi 
creând noi locuri de muncă şi bunăstare.  
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„Eu vreau să povestesc 
Despre corpuri schimbate în diferite forme... 
Cerul şi tot ce е sub el, lumea cu creaturile ei, 
Toate se schimbă şi noi, partea а creaţiei, 
Trebuie să ne schimbăm, de asemenea.” 

Ovidiu, Metamorfoze  
 

roiectarea curriculară în învăţământul 
preuniversitar este importantă pentru 
formarea şi dezvoltarea profesională 

a absolvenţilor instituţiei de învăţământ.  
Codul Educaţiei, intrat în vigoare la 

sfârşitul anului 2014, stabileşte o nouă misi-
une şi o nouă structură a învăţământului 
profesional tehnic.  Evident, aceste schimbări 
de esenţă au şi un profund impact asupra 
procesului de dezvoltare curriculară, proces 
care a demarat odată cu adoptarea de către 
Ministerul Educaţiei a Cadrului  de referinţă 
al curriculumului pentru învățământul profe-
sional tehnic.  Fiind un document fundamen-
tal de politică educaţională, Cadrul de 
referinţă stabileşte structura şi procedurile de 
elaborare şi implementare ale curriculu-
mului, proceduri care trebuie să se bazeze pe 
ultimele realizări ale ştiinţelor educaţiei, 
necesităţile social-economice ale ţării, pe 
cooperare şi parteneriate cu diverşi actori 
sociali şi economici. [ 5] 

Experienţa de proiectare curriculară, 
acumulată până în prezent de instituţiile de 
învăţământ profesional tehnic, denotă faptul 
că în multe cazuri procesul de instruire era 
ghidat mai mult de ofertă şi mai puţin de 
cerere. În scopul corelării ofertei  educaţio-
nale cu  cerinţele  pieţei muncii,  este necesar 
de а statua  în documentele curriculare acele 
competenţe profesionale care sunt cerute în 
mod explicit de calificarea respectivă din 
Cadrul Naţional al Calificărilor. Totodată, 
este necesar de а stabili nivelul de complecși-
tate a materiilor incluse  în curriculum,  care, 
în deplină măsură, va corespunde nivelului  
viitoarei calificări profesionale, preconizate 
pentru a fi acordată absolventului. 

În 1899 August Horch a fondat o 
companie „Horch&Co” de producere а auto-
mobilelor. Însă 10 ani mai târziu а fost scutit 
din ea, datorită creditorilor şi nerespectării 
cerinţelor pieţei. Fiind о persoană curajoasă, 
а organizat о altă companie, respectând deja 

P 
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toate cerinţele pieţii muncii, cu aceeaşi 
denumire, numai că tradusă în limba latină: 
„Audi”, pe care о cunoaştem cu toţii. Şi încă 
10 ani mai târziu, compania cu aspectul ei 
nou а cucerit piaţa, luând în consideraţia 

corespunderea cererei cu 
ofertă, asigurând calitatea 
pentru societatea civilă. Ceea 
ce este un foarte bun exemplu 

pentru noi în legătura cu reformele 
învăţământului ce au loc la moment în 
Republica Moldova. 

Proiectarea de  curriculum  va stabili 
nivelul de complexitate a materiilor care, în 
deplină măsură, va corespunde nivelului 
viitoarei calificări profesionale, preconizate 
pentru a fi acordată absolventului, cu atât vor 
creşte rezultatele aşteptate ale învăţării. 

În ştiinţele educaţiei, în aspect teoretic, 
termenul „curriculum” este folosit pentru 
desemnarea unei largi game de produse 
curriculare: planuri de învăţământ,  curricula 
pe  discipline/module,  manuale şcolare, 
ghiduri și materiale metodice, materiale 
recomandate elevilor pentru stimularea 
învăţării ş.a. Însăşi termenul „curricula” 
provine din limba latină şi este consemnat 
pentru prima dată în documentele 

universităţilor din Olanda (1582) şi Scoţia 
(1633). Sensul al termenului curriculum era 
derivat din latinesc, care înseamnă car 
triumphal, zgomotos şi devine utilizat la 
Roma, ca curse de cai şi care de luptă în 
Circus Maximus. [4] 

Curriculumul – în sens foarte larg, este 
defineşte scopurile şi obiectivele unei acţiuni 
educative, căile, mijloace şi activităţile utili-
zate pentru realizarea finalităţilor, metode şi 
instrumente de evaluare. Curriculumul 
conţine orice activitate educativă elaborată de 
şcoală şi dirijată spre un scop, care are loc în 
intermediul instituţiei sau în afara ei [13]. Se 
referă la conţinuturile şcolare incluse în 
programele şcolare, la experienţele de 
învăţare ale elevilor trăite atât în şcoală 
(educaţia formală) cât şi în afara ei (educaţia 
informală şi nonformală). 

În scopul fundamentării procesului de 
proiectare curriculară pe esenţa calificărilor 
acordate în învăţământul profesional tehnic 
preuniversitar, la elaborarea curriculumului 
se va ţine cont de următoarele cerinţe: [5] 

Cerinţa 1. Asigurarea unei legături strânse 
dintre necesităţile pieţei muncii şi conţinutul 
curriculumului.  
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Standardele ocupaţionale definesc de ce 
trebuie să fie capabilă o persoană pentru ca 
să poată activa la locul de muncă (sarcini, 
atribuţii, funcţii, condiţii de lucru, rute de 
provocare etc.). Calificările profesionale defi-
nesc ce trebuie să ştie o persoană pentru ca să 
fie competentă la locul de muncă (tipuri de 
competenţe, metode de evaluare). Curricu-
lumul defineşte ce, cât şi cum trebuie să 
înveţe o persoană pentru a fi calificată într-o 
profesie/ specialitate (finalităţi, metode şi 
strategii de predare – învăţare – evaluare, 
conţinuturi, materiale didactice, instrumente 
de lucru etc.) În ansamblu, standardul 
ocupaţional şi calificarea profesională, apro-
bate în modul stabilit, servesc drept bază 
pentru elaborarea curriculumului la speciali-
tatea în cauză. [5, p.9] 

Cerinţa 2. Luarea în considerare a speci-
ficului domeniului de formare şi nivelul de cali-
ficare. 
     Parametrii cantitativi şi calitativi ai compe-
tenţelor profesionale pe care trebuie să le 
deţină absolventul pentru a putea exercita 
profesia/specialitatea obţinută trebuie defi-
niţi explicit, asigurându-se delimitarea atât 
pe niveluri de calificare, cât şi pe domeniile 
de formare. [5, p.9] 

Cerinţa 3. Corespunderea curriculumului 
tipului programului de formare profesională. 
     În curriculum se includ doar prevederile 
ce corespund în măsură deplină tipului 
programului de formare profesională: pro-
grame de formare profesională tehnică 
postsecundară (nivelul 4 ISCED). În funcţie 
de nivelul programului de formare profesi-

onală, în curriculumul în curs de proiectare 
vor fi statuate rezultatele preconizate ale 
învăţării. [5, p.9].  

Respectând toate aceste cerinţe, găsim o 
cheiţă de aur pentru a deschide uşa şi a găsi 
comoară, competenţe specifice, necesare pen-
tru rezolvare cu succes a unei anumite cate-
gorii de situaţii de muncă sau de învăţare, 
precum şi pentru dezvoltarea profesională 
ori personală, care prin valorificarea unor 
resurse, contribuie la realizarea individuală 
sau în grup, a unor sarcini stabilite de 
contextual activităţii profesionale.  

La ora actuală este dificil de a elabora 
concepţia unui curriculum al unităţii de curs 
în conformitate cu funcţia şi rolul ei în 
formarea şi dezvoltarea profesională fără a 
reflecta în prealabil asupra rolului compe-
tenţelor în cadrul acestuia. Termenul 
„competenţa” oferă un teren favorabil pentru 
confuzii. 

Scopul cercetării constă în fundamen-
tare а conceptului de „competenţă profesio-
nală”, unui concept modern, asociat conform 
cadrului de referinţă european în acest 
domeniu necesar formării şi dezvoltării 
profesionale а elevilor, viitori conducători de 
vehicule, în scopul îmbunătăţirii situaţiei din 
traficul rutier. 

Experienţa de proiectare curriculară, 
acumulată până în prezent de instituţiile de 
învăţământ profesional tehnic preuniversitar, 
denotă faptul că în multe cazuri procesul de 
instruire era ghidat mai mult de ofertă şi mai 
puţin de cerere. [5] În scopul corelării  ofertei 
educaţionale cu  cerinţele  pieţei muncii,  pro-
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iectând curriculum cercetat, am stabilit 
obiectivele: Studierea și analiza aprofundată 
a documentelor curiculare şi statuarea acelor 
competenţe profesionale care sunt cerute în 
mod explicit de calificarea respectivă din 
Cadrul Naţional al Calificărilor; Elucidarea 
importanței stabilirii nivelului de complexi-
tate a materiilor incluse  în  curriculum,  care, 
în deplină măsură, vor corespunde nivelului 
viitoarei calificări profesionale, preconizate 
pentru a fi acordată absolventului; Identifi-
carea şi proiectarea competenţelor din 
perspectiva responsabilităţii şi autonomiei, 
reprezentând capacitatea dovedită de a 
utiliza cunoştinţe, abilităţi şi capacităţi 
personale, sociale şi/sau metodologice în 
situaţii de muncă sau de studiu şi pentru 
dezvoltarea profesională şi personală; Deter-
minarea oportunităţilor de micşorare a 
accidentelor rutiere prin prisma analizei şi 
selectării datelor statistice; Proiectarea curri-
culum-ului modular, care constituie esenţa 
distinctivă a formării profesionale, în scopul 
producerii unor schimbări semnificative în 
comportamentul  profesional  al  elevilor; 
Sintetizarea rezultatelor cercetării, prelu-
crarea și interpretarea datelor experimentale, 
elaborarea concluziilor. 

Aş vrea să las în urmă convingerea că, 
în cazul în care menţinem un anumit grad de 
prevedere şi organizare, merităm să învin-
gem... Cum а spus Thomas Sankara la 
Congresul Statelor Africane: [12] „Nu poţi 
face schimbări fundamentale fără un anumit 
grad de „nebunie”. În acest caz, curajul de а 
inventa viitorul vine din nonconformismu, 
din curajul de а întoarce spatele vechilor 

formule. А fost nevoie de „nebunii” de ieri 
pentru ca noi astăzi să putem acţiona cu cea 
mai mare claritate. Aş vrea să fiu unul dintre 
acei „nebuni”. Trebuie să avem curajul de а 
inventa viitorul. 

Înainte de a elabora curriculum,  în 
scopul producerii unor schimbări semni-
ficative în comportamentul  profesional  al 
elevilor, pentru a găsi competenţe corecte şi 
potrivite sarcinii, am selectat datele statistice 
referitoare accidentelor traficului rutier a 
Republicii Moldova. 

Analizând conceptul de competenţă 
elaborat de către X. Roegiers, s-а evidenţiat că 
el este constituit din 2 noţiuni de bază: 
resursele interne şi situaţia semnificativă. 
Resursele interne ale elevului sunt determi-
nate de abilităţi cognitive, abilităţi practice, 
valori, motivaţii şi includ cunoştinţe, 
capacităţi, priceperi, deprinderi şi atitudini 
dobândite de elev în cadrul procesului 
educaţional. Situaţii semnificative reprezintă 
probleme din viaţa cotidiană manifestând 
comportamente şi atitudini, adică demon-
strând competenţa. 

Competenţele, în calitatea lor de finali-
tăţi microstructurale, determinate ca răspuns 
la nevoile practicii actuale şi valabile la scara 
întregului proces de instruire, exprimă şi 
dimensiunea socială а educaţiei, astfel încât 
absolvenţii înzestraţi cu competenţe funcţio-
nale vor rezolva cu succes unele probleme 
din viaţa cotidiană. 

Siguranţa rutieră este un aspect de 
interes pentru toţi cetăţenii, iar crearea 
condițiilor de securitate în traficul rutier 
pentru toate categoriile de participanți, 
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reducerea numărului accidentelor în trafic și 
consecințelor grave ale acestora sunt pre-
condiții care contribuie la crearea unui 
sentiment de siguranță în general în societate. 

Pornind de la importanța vieții umane 
și responsabilitățile statului în acest sens, 
eşantionul experimental este format din toţi 
cetăţeni ai Republicii Moldova în anii 2011-
2016 şi de bază 2015-2016, din care fac parte 
persoanele, ce au nimerit în accidentul 
traficului rutier, şi în urma căruia au decedat, 
s-au traumat sau au rămas în siguranţă şi 
datorită cărora noi astăzi putem schimba 
siguranţa rutieră pentru toţi participanţi la 
trafic (conducători auto, pasageri, pietoni, 
biciclişti etc.) de mâine. 

Selectând datele statistice am constatat 
evoluţia accidentelor grave (Tendințele la 
compartimentul accidente grave, înregistrate 
în intervalul anilor 2011-2015, denotă redu-
cerea cu 13,4% a numărului accidentelor, cu 
33% a numărului persoanelor decedate și cu 
15,8 la sută a numărului traumatismelor 
grave); frecvenţa accidentelor cu implicarea 
copiilor (Evoluție pozitivă se constată și la 
compartimentul accidente grave cu impli-
carea copiilor, înregistrându-se diminuarea 
atât a numărului accidentelor cât și 
numărului cazurilor de consecințe grave). 
Urmare analizei datelor statistice, au fost 
identificate cele mai frecvente categorii de 
accidente înregistrate în traficul rutier: 
Tamponare de pieton, Ciocnire între 
vehicule, Tamponare în obstacol, Inversiune. 
Efectuând o analiză a încălcărilor regulilor de 
circulaţie comise de către conducătorii de 
vehicule, care au generat accidente în traficul 

rutier, au fost stabilite cauzele cele mai 
frecvente ale acestora: Viteză neajustată 
condiţiilor rutiere; Depăşirea limitei de viteză 
stabilită; Încălcarea regulilor de traversare a 
pasajelor pietonale; Încălcarea regulilor pen-
tru circulaţia vehiculelor (preselectarea benzii 
de deplasare); Conducerea în stare de 
ebrietate; Nerespectarea intervalului în 
timpul deplasării.  

Potrivit analizei a situaţiei accidentare, 
pentru perioada 01.01.2015-31.12.2016, s-a 
atestat o diminuare a numărului de accidente 
în trafic şi a persoanelor traumatizate, iar la 
capitolul persoanelor decedate se constată o 
majorare, în comparaţie cu aceeaşi perioadă a 
anului precedent. 

Astfel, pe teritoriul ţării au fost înre-
gistrate 2445 (a.p. 2560; -4,49 %) accidente, în 
care 308 (a.p. 300; +2,67%) persoane au 
decedat, iar altele 2904 (a.p. 3063; -5,19%) au 
suferit diferite traumatisme. În comparaţie cu 
anul precedent s-a înregistrat o creştere con-
siderabilă la numărul persoanelor decedate 
urmare accidentelor în trafic care au avut 
drept cauză:  starea de ebrietate alcoolică, 
adormire la volan (+33, 33%), conducere 
imprudentă (72,73%), viteză neadecvată 
vizibilităţii, condiţiilor, situaţiei rutiere 
(+25,23 %). Totodată, în conformitate cu 
analiza situaţiei accidentare create pe întreg 
teritoriul ţării s-a constatat o descendenţă la 
numărul persoanelor decedate urmare 
accidentelor în trafic care au avut drept 
cauză: depăşirea vitezei stabilite (-32,56%), 
traversare neregulamentară a drumului de 
către pietoni (-38,1%).  
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Din numărul total de accidente înre-
gistrate pe durata supusă analizei, 845 (a.p. 
986; -14,6%) accidente au fost calificate ca 
accidente grave, în care 308 (a.p. 300; +2,6 %) 
persoane au decedat, iar 927 (a.p. 1205; -
23,07%) persoane au fost traumatizate.  

La compartimentul accidentelor în tra-
ficul rutier în care au avut de suferit copiii, 
din numărul total de accidente înregistrate pe 
ţară, 387(a.p. 357) s-au produs cu implicarea 
minorilor, soldate cu 15 (a.p 21) persoane 
decedate şi altele 406 (a.p.384 ) au primit 
diferite traumatisme, fiind atestată o creştere 
la numărul de accidente, în comparaţie cu 
perioada analogică a anului precedent. Din 
culpa proprie a copiilor s-au produs 59 (a.p. 
59) accidente, soldate cu traumatizarea a 51
(a.p. 47) copii. 

Analiza situaţiei accidentare pe ţară, 
conform zilelor producerii accidentelor în 
traficul rutier denotă că, cea mai accidentară 
zi a săptămânii  este ziua de sâmbată, în care 
s-au produs anul curent 381 (a.p.376) acci-
dente în trafic, ca urmare cărora au decedat 
45 (a.p. 51) persoane şi au primit diferite 
traumatisme 462 (a.p. 435) participanţi la 
trafic. 

Analiza situaţiei accidentare pe ţară, 
conform orelor producerii accidentelor în 
traficul rutier denotă că, cel mai accidentar 
interval de timp este cuprins între orele 16:00 
– 18:00, în care s-au produs anul curent 345
(a.p.351) accidente în trafic, ca urmare cărora 
au decedat 48 (a.p. 38) persoane şi au primit 
diferite traumatisme 408 (a.p. 399) partici-
panţi la trafic. 

Studiind frecvenţa accidentelor rutiere, 
conform lunilor producerii acestora se con-
stată că, cea mai accidentară lună a anului 
este august, în care s-au produs anul curent 
208 (a.p.290) accidente în trafic, ca urmare 
cărora au decedat 26 (a.p. 32) persoane şi au 
primit diferite traumatisme 230 (a.p. 290) 
participanţi la trafic. 

Dacă să ne referim la vârsta conducă-
torilor auto culpabili, în conformitate cu 
informaţia eliberată de banca centrală de 
date, se determină că, grupul supus riscului 
de implicare în accidente în traficul rutier 
este constituit din persoanele cu vârsta 
cuprinsă între 31 şi 64 ani. 

Cu referinţă la categoria participanţilor 
conducătorilor de vehicule, care se fac vino-
vaţi de producerea AR, observăm că, cu 
excepţia conducătorilor de autoturisme im-
plicaţi în accidente rutiere, motocicliştii 
implicaţi în 151 accidente rutiere, soldate cu 
25 de decedate şi 156 traumatizate constituie 
participanţii la trafic cu risc sporit de acci-
dentare. 

Efectuând o analiză a încălcărilor 
regulilor de circulaţie comise de conducătorii 
auto, care duc la săvârşirea accidentelor în 
traficul rutier, aceste încălcări se repartizează 
astfel: 

 viteză neadecvată vizibilităţii, condi-
ţiilor, situaţiei rutiere – 667 accidente (29,8% 
din toate accidentele comise din vina 
conducătorilor auto), în care au decedat 146 
persoane şi 758 au fost traumatizate; 

 neacoradrea priorităţii pietonilor –
234 (10,4%) accidente, 13 persoane decedate 
şi 231 traumatizate; 
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 neacordarea priorităţii altor vehicule 
– 335 (14,9%) accidente, 5 persoane decedate 
şi 485 traumatizate; 

 schimbarea direcţiei de deplasare 
(viraj incorect) – 267 (11,9 %) accidente, 7 
persoanedecedate şi 334 traumatizate; 

 conducerea transportului sub influ-
enţa alcoolului - 140 (6,2 %) accidente, 39 
persoane decedate şi 177 traumatizate; 

 depăşirea limitei de viteză stabilită – 
93 (4,1 %) accidente, 27 persoane decedate şi 
90 traumatizate; 

La fel, se poate face o clasificare după 
tipul producerii, unde prevalează următoa-
rele: 

 Ciocniri între vehicule (inclusiv 
hipomobile, locomotive) – 948 (38,7% din 
numărul total de accidente) accidente, în care 
77 persoane au decedat şi 1381 au fost 
traumatizate (a.p. 917.59.1324); 

 Tamponarea de pietoni – 824 (33,7%) 
accidente, 115 persoane decedate şi 736 
traumatizate (a.p. 845.97.793); 

 Tamponare în obstacol – 288 (11,7%) 
accidente, 72 persoane decedate şi 344 trau-
matizate (a.p. 356.90.459); 

 Inversiune – 243 (9,9%) accidente, 30 
peresoane decedate şi 300 traumatizate (a.p. 
253.35.311). 

Accidente rutiere cu implicarea condu-
cătorilor auto ai transportului public de călă-
tori au fost înregistrate 162 (-18,59%, a.p.199) 
accidente rutiere, în urma cărora au decedat 8 
( a.p. 11) persoane, iar altele  247 (-24,92% a.p. 
329) au fost traumatizate. 

Analizând datele accidentelor rutiere, 
examinând cauzele producerii acestora – am 

elaborat competenţe specifice care prezintă 
acest curriculum proiectat:  

 Competenţa de achiziţii intelectuale şi 
pragmatice privind exploatarea şi condu-
cerea în siguranţa a vehiculului în traficul 
rutier; 

 Competenţa de stăpânire/respectare/ 
aplicare a prevederilor legislaţiei în domeniul 
traficului rutier; 

 Competenţa de valorificare oportună 
şi corectă a situaţiilor din traficul rutier în 
conformitate cu legislaţia rutieră; 

 Competenţa de rezolvare prin colabo-
rare a situaţiilor problemă create în traficul 
rutier. 

Ca rezultatul cercetării efectuate, am 
proiectat curriculum „Bazele securităţii circu-
laţiei rutiere”, care este  bazat pe cunoştinţe 
teoretice care are ca finalitate conducerea în 
siguranţă a vehiculelor şi respectarea legisla-
ţiei rutiere, precum şi diminuarea numărului 
de accidente rutiere soldate cu pierderi de 
vieţi omeneşti, pagube materiale semni-
ficative şi deteriorarea mediului ambiant. 

Elementul central al curriculumului 
este utilizarea conceptului de „competenţă 
profesională”, un concept modern asociat 
conform cadrului de referinţă european în 
acest domeniu necesar formării şi dezvoltării 
profesionale a conducătorilor de vehicule în 
scopul îmbunătăţirii situaţiei din traficul 
rutier. 

Acest curriculum este elaborat în baza 
cerinţelor actuale ale sistemului educaţional 
şi se întemeiază pe principiile didacticii activ-
interactive. Aceasta presupune un demers în 
predare-învăţare-evaluare din perspectiva 
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formării şi dezvoltării unui sistem de 
competenţe profesionale care să asigure 
formarea/dezvoltarea personalităţii elevilor, 
viitori conducători de vehicule pentru 
implicarea conştientă şi responsabilă în 
traficului rutier. 

Reforma învăţământului, declanşată în 
Republica Moldova în ultimii ani, schimbă-
rile ce se produc în toate componentele sale – 
conceptual, sistemic, tehnologic generează 
mutaţii pozitive în practică al procesului de 
învăţământ. 

Păşind în viitor, trebuie să încercăm să 
le oferim elevilor posibilitatea să se exprime 

mai mult în procesul de învăţare. 
Cum a spus W. Pinar [11] în lucrarea sa 

„Understanding Curriculum”: Toate căutările 
şi toate expediţiile au povestea lor; misterele, 
entuziasmul şi aventurile lor: Acestea fac şi 
ele parte din călătoria de perfecţionare a 
curricula pe măsură ce ele trec de la 
şcolarizare la învăţare. Moştenirea abordării 
instrumentale a fost de a ne convinge să 
înregistrăm dezvoltarea pe care o realizăm 
de-a lungul călătoriei de perfecţionare ca pe o 
serie de stadii mecanice, lipsite de pasiunea şi 
spaimele vieţii reale. 
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ctualitatea şi necesitaea dezbaterii 
subiectului propus reiesă din 
următoare trei motive importante. 

În primul rând, în contextul prezidenţialelor 
de la sfârşitul anului 2016, când Republica 
Moldova s-a pomenit cu un câmp politic 

bipolar, cu o dualitate a puterii de stat, adică 
cu doi poli de putere (cu o majoritate 
parlamentară declarată pro-europeană şi un 
Preşedinte ales – pro-eurasiatic), când prio-
rităţile asumate de instituţiile publice sunt 
duble (ale coaliţiei de guvernare şi ale 

A 



189 

Preşedinţiei), când s-au reactualizat trei mari 
clivaje politice profunde (vectorul european – 
proiectul eurasiatic, unionism – moldove-
nism, unitarism – federalism), solicită impe-
rios să observăm care sunt, totuşi, rădăcinile 
intelectuale şi deci tradiţiile istorice ale 
doctrinei eurasiatice – doar numic nu apare 
din nimic şi nu dispare fără urmă. 

În al doilea rând, Europa a construit 
prima regiune economică a lumii, fiind 
exemplul cel mai semnificativ al procesului 
de regionalizare a economiilor naţionale. În 
acest sens, Uniunea Europeană (UE) este cea 
mai avansată organizaţie pe calea punerii în 
practică a unui angajament de integrare 
regională a 28 de state. UE constituie un 
exemplu urmat şi în alte zone ale lumii, 
având, declarat sau nu, ca model UE, dar 
puţine din proiectele noi apărute au atins un 
grad ridicat de coerenţă, inclusiv proiectul 
estic – Uniunea Economică Eurasiatică (UEE). 
Acest proiect, ca alternativă al modelului UE, 
este o uniune economică situată în principal în 
nordul Eurasiei. Tratatul de instituire a UEE 
a fost semnat la 29 mai 2014 de către liderii 
statelor Belarus, Kazahstan şi Rusia şi a fost 
pus în aplicare de la 1 ianuarie 2015[1; 2; 3], 
astăzi alăturându-se Kirghizia şi Armenia.  

În al treilea rând, Preşedintele ales I. 
Dodon a semnat Memorandumul de colaborare 
între Republica Moldova şi Comisia Economică 
Eurasiatică [4], solicitând şi acordarea Repu-
blicii Moldova a statutului de stat observator 
pe lângă UEE, care, în contextul politic 
actual, nu reprezintă un pericol pentru 
agenda de asociere a Republicii Moldova cu 
UE. Cu toate acestea, Memorandumul-cadru 

împreună cu statutul de ţară observator în 
cadrul UEE poate influenţa puternic dis-
cursul şi agenda publică înainte de alegerile 
parlamentare din 2018. Chiar dacă este inutil 
la momentul actual, Memorandumul de 
cooperare între părţi, Republica Moldova şi 
UEE, creează diverse canale permanente de 
comunicare cu exponenţii vectorului eurasi-
atic [5], pe de o parte. Pe de alta, Curtea 
Constituţională a Republicii Moldova a 
constatat că orientarea spre spaţiul valoric 
democratic european este un element 
definitoriu al identităţii constituţionale a 
Republicii Moldova. Astfel, „procesul de 
integrare europeană a Republicii Moldova nu 
numai corespunde identităţii constituţionale 
a Republicii Moldova, ci orice altă orientare 
contrară este a priori neconstituţională” [6]. 

Doctrina eurasiatică este cea mai 
recentă concepţie şi proiect de integrare 
economică regională (cca 200 de ani), vizavi 
de ideea de europă unită, ca doctrină şi 
model (peste 2 milenii). Dar în pofida acestui 
fapt, doctrina eurasiatică marchează o 
evoluţie în dezvoltarea sa, aşa încât pot fi 
identificate, convenţional, patru perioade 
distincte în constituirea şi consolidării 
concepţiei [7, p. 60]: 

1) anii ’30 ai secolului XIX – începutul
secolului XX, includ ideile slavofililor şi 
urmaşilor acestora până la revoluţia 
bolşevică din 1917;  

2) anii ’20-’30 – sfârşitul anilor ’30 ai
secolului XX, avându-se în vedere conturarea 
doctrinei eurasiatice de către marii inte-
lectuali ruşi, refugiaţi în Occident, prin 
editarea (la Sofia în 1921) primei culegeri de 
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articole „Исход к Востоку. Предчувствия и 
свершения. Утверждение евразийцев”, în 
care au fost publicate concluziile dezbaterilor 
de la seminarul eurasiatic, precum şi 
publicarea altor ediţii axate pe tematica 
eurasiatică, iar această perioadă ia sfârşit 
odată cu începerea celui de-Al Doilea Război 
Mondial;  

3) sfârşitul anilor ’40 – sfârşitul anilor 
’80 ai secolului trecut, fiind vorba despre o 
perioadă de stagnare şi incertă în dezvoltarea 
concepţiei eurasiatice în fosta URSS, ţinând 
cont de faptul că nici o altă ideologie, în afară 
de cea marxist-leninistă, nu era susţinută de 
regimul totalitar, comunist. Dimpotrivă, 
libera cugetare era sugrumată din start de 
către autorităţile sovietice (cazul lui L. 
Gumiliov, primele lucrări ale căruia despre 
problemele etnogenezei, ciclurilor etnice şi 
pasiunii („пассионарность”) sunt datate cu 
anii ’60), însă mişcarea disidentă şi „literatura 
de sertar” („samizdat”) obţinuse anvergură 
în această perioadă; 

4) anii ’90 ai secolului XX – prezent, 
perioadă care se manifestă pregnant prin 
dezvoltarea în ascensiune a doctrinei eurasi-
atice, atât ca concepţie (în Rusia, cel mai 
cunoscut reprezentant fiind considerat Al. 
Dughin), cât şi ca practică (în unele ţări din 
spaţiul CSI).  

Vorbind despre perioadă primară în 
constituirea doctrinei eurasiatice, vom arăta 
că în prima jumătate a secolului al XIX-lea 
atât reformatorii, cât şi revoluţionarii ruşi 
erau de acord că Rusia trebuie modernizată, 
însă părerile erau diferite asupra modului în 
care urma să fie îndeplinit acest deziderat, 

dusputa fiinf iniţiată de către P.Ia. Ciaadaev 
prin „Scrisoare filosofică din Necropolis” 
(una din cele opt scrisori ale sale din lucrarea 
„Scrisori filosofice”, 1829–1831). În funcţie de 
răspunsul la întrebarea care ar fi calea de 
urmat pentru dezvoltarea societăţii ruse, în 
mediul intelectual au apărut două curente 
social-politice: slavofilii (întemeietori sunt 
consideraţi I.I. Kireevski şi A.S. Homeakov) 
şi occidentaliştii (fondatori – P.I. Ciaadaev, 
A.I. Herzen şi V.Gr. Belinski), care au 
reprezentat naşterea intelectualităţii revolu-
ţionre ruse de mai târziu. 

În urma discuţiilor aprinse, s-au 
evidenţiat două orientări politico-ideologice 
opuse: dacă reprezentanţii primei grupări au 
fost numiţi „slavofili” – ei vedeau calea de 
sine stătătoare de dezvoltare a ţării, precum 
că aceasta posedă baza proprie a culturii 
naţionale, astfel încât se idealizau bazele 
originale ale ţării, misiunea istorică deosebită 
a Rusiei, condamnând parlamentul, formula 
legislativ-administrativă potrivită Rusiei fiind 
cea a adunărilor consultative – formulă 
birocratică, în timp ce părtaşii celei de-a doua 
orientări – „occidentalişti” – vedeau calea de 
dezvoltare a Rusiei pe linie apuseană, căci 
cultura occidentală era pentru ei ultimul 
cuvânt al civilizaţiei mondiale.  

Este de reţinut şi faptul că cele două 
curente aveau şi puncte comune vizavi de 
unele probleme cu care se confrunta 
societatea rusă la acea vreme: atitudinea 
negativă faţă de şerbie (tocmai la 19 februarie 
1861 ţarul Alexandru al II-lea a semnat 
Manifestul, numit şi „decretul de eliberare” a 
ţăranilor sau reforma ţărănească,şi Regula-
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mentul cu privire la ţăranii eliberaţi din şerbie), 
lupta împotriva birocratismului rusesc, pen-
tru libertatea opiniei publice etc. Occi-
dentaliştii liberali erau mai aproape de 
democraţii revoluţionari ruşi după ideologia 
lor, în timp ce slavofilii evidenţiau trei 
trăsături caracteristice ce deosebesc Rusia de 
ţările occidentale şi anume – „baza comu-
nitară” („общинное начало”), „sinodalitate” 
(„соборность”) şi unanimitate şi adeziune 
(„единодушие и согласие”) [8, р. 538-606;9, 
р. 398-419;10]. 

Delimitarea forţelor intelectuale ruseşti 
în slavofili şi occidentalişti (conform unei 
expresii plastice a lui N. Berdiaev, aceştia, 
„slavofili şi occidentalişti, au fost duşmani-
prieteni”[11]) reflecta, în esenţă, lupta 
ideologică între reprezentanţii clasei domi-
nante. Ulterior, ideile slavofililor au fost 
însuşite de panslavism şi de emigraţia rusă 
de după revoluţia bolşevică din 1917, 
considerând rolul „mesianic” al Rusiei în 
lumea contemporană. Ideile slavofililor i-au 
influenţat ulterior pe mulţi intelectuali ruşi, 
pe democraţii revoluţionari, pe urmaşii 
slavofililor – pe „narodnicii”/poporanişti 
(care încercau să pregătească ţăranii pentru o 
viitoare revoluţie posibilă) şi organizaţiile 
narodniciste (care promovau teroarea ca una 
din căile de luptă împotriva clasei guver-
nante). În acelaşi timp, ideile occidentaliştilor 
au avut ecou şi la o parte din narodnici 
(dezamăgiţi de calea teroristă de luptă), la 
liberali, al căror număr creştea odată cu 
dezvoltarea capitalismului în Rusia, la 
modernişti şi la unii social-democraţi ruşi, 
numiţi şi „marxişti legali”.  

Deja în a doua perioadă a evoluţiei 
doctrinei eurasiatice de la începutul secolului 
XX, ideile slavofililor şi urmaşilor acestora au 
stat la originea doctrinei eurasiatice propriu-
zise,fiind formulată de câţiva intelectuali 
ruşi, refugiaţi în Occident după revoluţia 
bolşevică din octombrie 1917, în perioada 
migraţiei forţate ruse din 1918–1923(perioadă 
numită de N. Berdiaev „noua generaţie post-
revoluţionară”, a „restauratorilor ne vul-
gari”). Printre aceştia era şi N. Berdiaev, fiind 
nevoit să-şi părăsească patria pe celebrul 
„vapor al filosofilor”. El scria, în 1925, că 
„eurasianismul este în primul rând o mişcare 
emoţională, şi nu una intelectuală, iar această 
emotivitate a eurasianismului rezultă din 
reacţia instinctelor creatoare, atât naţionale, 
cât şi religioase faţă de catastrofa produsă. O 
astfel de construcţie spirituală poate să ia, în 
cele din urmă, forma unui fascism rusesc” 
[12]. 

La drept vorbind, eurasianismul, ca 
mişcare şi ideologie sociopolitică, s-a născut 
la începutul anilor ’20 ai secolului XX, în 
minţile unor tineri intelectuali, care încercau 
să înţeleagă ce s-a întâmplat cu ei, cu ţara lor, 
cum a putut să se prăbuşească un imperiu în 
aparenţă atât de puternic. Eurasianismul a 
fost răspunsul generaţiei, formată intelectual 
înainte de Primul Război Mondial şi nevoită 
să-şi abandoneze ţara, la criza de identitate 
pe care o traversa atunci Rusia. La fel,această 
mişcare şi ideologie a fost şi răspunsul 
tinerilor intelectuali ruşi dezamăgiţi de 
neputinţa Occidentului de a le da înapoi ţara 
din mâinile bolşevicilor. Mai mult, eurasia-
nismul reprezentă şi o reacţie la criza libera-
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lismului de la începutul secolului trecut. 
Cercetătorul român Ar. Goşu sublini-

ază că primele elemente din doctrina eurasi-
atică s-au articulat în sălile Universităţii din 
Sofia, Bulgaria, unde se discuta cartea „Europa 
şi umanitatea” a lui N.S. Trubeţkoi, reputat 
lingvist şi filosof rus, dar şi prinţ, care 
formulează primele teze ale doctrinei eu-
rasiatice: concepţia lumii multipolare (din 
anii ’90 ai secolului trecut ea devine doctrină 
oficială a Kremlinului), rolul major al 
influenţei mongole asupra istoriei politice şi 
culturii ruse, importanţa interacţiunii dintre 
slavi şi turanici etc.[13; 14]. Ideile lui N. 
Trubeţkoi sunt împărtăşite şi dezvoltate de 
alţi adepţi înflăcăraţi ai doctrinei, printre care 
istoricul, culturologul şi doctrinarul geo-
politic Gh.V. Vernadski, geograful, sociologul 
şi istoricul P.N. Saviţki, filosoful, muzico-
logul şi criticul literar P.P. Suvcinski, dar şi 
mulţi alţi intelectuali de valoare care făceau 
parte din primul val al migraţiei ruse[15]. 

În diverse capitale europene se încearcă 
diseminarea mişcării şi doctrinei eurasianiste 
prin editarea primei culegeri de articole 
„Исход к Востоку. Предчувствия и 
свершения. Утверждение евразийцев” 
(Sofia, 1921), dar şi publicarea altor ediţii 
axate pe tematica eurasiatică (spre exemplu, 
„На путях”, Berlin, 1922; „Россия и 
латинство”, Berlin, 1923; „Евразийский 
Временник”, Berlin, 1923; „Евразийский 
Временник”, Paris, 1925; „Евразийский 
Временник”, Paris, 1927; „Евразийский 
Сборник”, Praga, 1929; „Тридцатые годы”, 
Paris, 1931 etc.). 

În următoarea, a treia etapă a istoriei 
doctrinei eurasiatice – perioada sovietică – 
este perioada stagnării în dezvoltarea 
concepţiei. Cel mai important reprezentant al 
acestei concepţii, dar şi „singurul eurasianist” 
(numit şi „ultimul eurasiat” după unii autori) 
din fosta URSS, a fost, fără îndoială, istoricul 
sovietic L.N. Gumiliov (1912–1992), feciorul 
cunoscutei poete ruse şi sovietice A. 
Ahmatova (1889–1966). El a încercat să dez-
volte propria sa teorie – teoria etnogenezei, 
considerată baza ştiinţifică a doctrinei 
eurasiatice[16]. 

Perioadă indicată a evoluţiei doctrinei 
eurasiatice cuprinde sfârşitul anilor ’40 – 
sfârşitul anilor’80 ai secolului XX, fiind vorba 
despre o perioadă incertă în dezvoltarea 
concepţiei eurasiatice în fosta URSS, ţinând 
cont de faptul că nici o altă ideologie, în afară 
de cea marxist-leninistă, nu era susţinută de 
regimul totalitar, comunist. Dimpotrivă, 
libera cugetare era sugrumată din start de 
autorităţile sovietice (cazul lui L. Gumiliov, 
primele lucrări ale căruia despre problemele 
etnogenezei, ciclurilor etnice şi pasiunii 
(„пассионарность”) sunt datate cu anii 
’60[17]), însă mişcarea disidentă şi „literatura 
de sertar” („samizdat”) obţinuse anvergură 
în această perioadă. 

O ultimă etapă, cea de-a patra, în istoria 
doctrinei eurasiatice, perioada dezvoltării 
progresive a concepţiei, începe după colapsul 
URSS (decembrie 1991). La începutul anilor 
2000, proiectul „democraţiei occidentale” 
aplicat în Federaţia Rusă era considerat tot 
mai mult unul eşuat. Societatea rusă se 
îndoia de eficienţa valorilor democratiei 
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liberale promovate de preşedintele B.N. 
Elţân, iar pe scena politică apare Vl.Vl. Putin 
cu mai multe discursuri despre conservarea 
valorilor tradiţionale şi a „fundamentelor 
spirituale”, fapt ce sugera, mai mult sau mai 
puţin, dorinţa acestuia de a „înnobila” 
imaginea sa şi cu „valorile ortodoxe”. 

Proiectul eurasiatic a fost exprimat 
pentru prima dată de către Preşedintele 
Kazahstanului N. Nazarbaev în anul 1994 
într-un discurs la Moscova, la Universitatea 
de Stat[18].Iniţial, eurasianismul a fost 
asumat de diverse grupări comunist-
naţionaliste, dar ulterior devine doctrină 
neoficială a Kremlinului. Se pare însă că 
imboldul spre noul proiect integraţionist 
pentru Eurasia şi deci spre mişcrea 
eurasianistă începe cu câteva articole 
publicate în cotidianul „Известия” de la 
Moscova ale lui Vl. Putin, aflat în acea 
perioadă în funcţia de prim-ministru, care 
într-un articol din 3 octombrie 2011 (întitulat 
„Noul proiect integraţionist pentru Eurasia – 
viitorul care se naşte astăzi”)[19], acesta 
anunţă o nouă etapă, un obiectiv ambiţios, „un 
nivel mai înalt de integrare – Uniunea 
Eurasiatică”, care „nu s-ar opune modelului 
european”, cel al UE. 

În aceeaşi albie de idei, a proiectului 
integraţionist al lui Vl. Putin, se înscrie şi 
doctrina „Lumii Ruse” a Patriarhului Bisericii 
Ortodoxe Ruse Kirill – expusă în discursul 
său la A Treia Deschidere a Adunării Lumii Ruse 
de pe 3 noiembrie 2009: „Nucleul Lumii Ruse 
astăzi îl reprezintă Rusia, Ucraina, Belarus… 
Rusia, Ucraina şi Belarus – aceasta este Sfânta 
Rusie. Anume acest sens al Lumii Ruse este 

transpus în denumirea modernă a Bisericii 
noastre. Biserica Rusă este numită aşa nu 
după criteriul etnic. Această denumire indică 
faptul că BOR are o misiune pastorală printre 
popoarele care primesc tradiţia culturală şi 
duhovnicească rusă, ca o bază a identităţii lor 
naţionale, sau cel puţin ca o parte substan-
ţială a acesteia. Iată de ce, în acest sens, noi 
considerăm, spune Patriarhul, că şi Moldova 
este parte din Lumea Rusă” (sublin. n. – 
P.V.)[20]. 

Cercetătoarea T. Cojocari consideră că 
proiectul ideologic şi geopolitic al 
Patriarhului Kirill sub conceptul „Lumii 
Ruse” trasează patru idei de bază: 1) „Lumea 
Rusă“ poate fi percepută ca spaţiu de 
răspândire a limbii şi literaturii ruse, 
reprezentând astfel un spaţiu de integrare 
geoculturală, adresat statelor cunoscătoare de 
limbă rusă, deci statelor ex-sovietice; 2) 
„Lumea Rusă” este percepută ca o republică 
a multitudinii popoarelor, ca un tot unitar „al 
mai multor Rusii – Rusia Mică, Rusia Albă”; 
3) Patriarhul nu neagă că proiectul „Lumii
Ruse” este folosit pentru construcţia 
identităţii naţionale şi vorbeşte despre faptul 
că nu ar trebui priviţi ruşii, ucrainenii, 
belaruşii (şi moldovenii) ca naţiuni separate. 
De fapt, există doar o Rusie, o singură 
naţiune construită pe diferite componente 
etnice, dar unită printr-o credinţă ortodoxă 
comună; 4) Proiectul „Lumii Ruse” este privit 
ca un proiect integraţionist, ce vrea să 
schimbe centrele de influenţă globală[21; 22], 
însă, la drept vorbind,conceptul „Lumii 
Ruse” a Patriarhului Kirill coincide, practic, 
cu „obiectivul ambiţios” al Preşedintelui Vl. 
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Putin, care prevede supremaţia Rusiei în 
regiune şi în lume. 

Datorită condiţiilor social-politice favo-
rabile create, concepţia eurasiatică capătă o 
nouă „suflare” atât ca doctrină, cât şi ca 
practică, aşa încât această concepţie îmbracă 
astăzi în spaţiul postsovietic diverse forme 
ideologice (eurasianismul şi neoeurasia-
nismul, spre exemplu), mişcări (cum ar fi, 
mişcarea eurasiatică, care a devenit populară 
la începutul secolului XXI în unele ţări din 
cadrul CSI) şi partide politice (Partidul 
Eurasiatic din Rusia, lider Al. Dughin), centre 
etc. La Chişinău, spre exemplu,la sfârşitul 
lunii august 2012 a fost creat Centrul 
Coordonator pentru Integrarea Eurasiatică, 
având drept obiectiv major asigurarea unei 
abordări sistemice a integrării Republicii 
Moldova în Uniunea Eurasiatică [23]. Astfel, 
conform planului de acţiuni, Centrul 
urmează să asigure formarea în ţara nostră a 
unei coaliţii de forţe proeurasiatice, să 
coordoneze activitatea grupului de experţi 
publici pentru integrarea eurasiatică, să 
monitorizeze activitatea de informare a 
presei. În componenţa Centrului urma să 
intre o serie de structuri organizatorice 
înfiinţate anterior şi care urmăresc promo-
varea în Moldova a ideilor de integrare 
eurasiatică, precum centrul de informare unic 
„Eurasia Inform”, agenţia de ştiri eurasiatică 
„Еurasianews”, portalul de ştir video în curs 
de constituire „Eurasia-24”. Organizatorii 
promit că activitatea Centrului se va 
desfăşura în conlucrare strânsă cu structurile 
de profil din Rusia, Belarus şi Kazahstan. În 
funcţia de preşedinte al centrului coordo-

nator a fost numit directorul Centrului Unic 
Informaţional-Analitic „Eurasia Inform”, Al. 
Dobrea. 

Un reprezentativ doctrinar al acestei 
concepţii şi cel mai important exponent al 
neoeurasianismului este considerat Al.G. 
Dughin, cunoscut geopolitician, filosof, socio-
log, politolog şi activist rus, care a înfiinţat în 
2002 Partidul Eurasiatic. Din partea a IV-a 
„Eurasianismul ca versiune a celei de-a patra 
teorii politice” a lucrării „A patra teorie 
politică. Rusia şi ideile politice ale secolului 
XXI”(editată şi la Chişinău în 2014) vom 
reţine următoarele trei principii/elemente ale 
filosofiei eurasianiste a lui Al. Dughin: 
„Eurasianismul este, întâi de toate, o 
filosofie” (citeşte „ideologie” – P.V.); „Cel 
dintâi principiu al filosofiei eurasianismului 
este patriotismul erotic”;”Cel de-al doilea 
element al filosofiei eurasianismului este 
noţiunea de duh al pământului, de spaţiu viu 
şi de pământ-suflet”; „Cel de-al treilea 
princpiu al filosofiei eurasianiste se numeşte 
„veşnicia în palmele tale” sau „îmbrăţişarea 
vidului”, iar „principiul generalizator” este 
următorul: „Suntem adepţii Absolutului, şi 
împotriva Relativului”. Nu vom scăpa din 
vedere şi următoarea specificare: „Cele trei 
prncipii ale eurasianismului, expuse mai sus, 
subliniază doctrinarul, se întruchipează în cel 
de-al patrulea – Rusia. Rusia este Patria 
Absolută. Rusia este receptacolul revelaţiei 
eurasianiste, al spritului eurasianist şi al 
trupului eurasianist... Eurasianismul este 
servirea religioasă a Rusiei”[24, p. 238, 244, 
246, 247, 248, 249]. 
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Aceste şi alte idei, care par a fi oarecum 
trnşante, sunt împărtăşite şi în Republica 
Moldova şi anume: de liderii politici ai unor 
partide politice de stânga – PSRM, de unii 
lideri de opinie – Iu. Roşca [25; 26], de unele 
feţe bisericeşti de înalt grad duhovnicesc – 
Episcopul de Bălţi şi Făleşti Marchel Mihă-
escu[27], dar şi de unele ONG-uriamintit mai 
sus – Centrul Coordonator pentru Integrarea 
Eurasiatică[28]. 

Cu titlu de concluzie, vom menţiona că 
vectorul dezvoltării Republicii Moldova – 
modelul estic-etatist, proiectul UEE versus 
paradigma vestică, liberal-democratică, este 
în continuare deschis. Lupta politico-
ideologică între aderenţii acestor două 
proiecte regionale opuse de integrare 
economică (integrarea eurasiatică versus 

integrarea europeană) constituie „prima 
linie” de conflict în câmpul politic autohton 
şi reflectă principalul clivaj politic la 
momentul actual, având tangenţe puternice 
cu alte două clivaje mai vechi (unionism – 
moldovenism, unitarism – federalism) din 
perspectiva grupurilor sociale implicate în 
competiţia pentru putere şi a retoricii 
politice. Modul în care au fost reflectate 
mesajele politice de către actorii electorali în 
perioada ultimelor alegeri parlamentare din 
2014 şi a alegerilor prezidenţiale de la 
sfârşitul anului 2016 în comunicarea politică 
(puternic ideologizată şi structurată pe 
principiul societăţii bazate pe clase / grupuri 
sociale antagonice, dar şi pe principiul 
orientării / opţiunii politice – est sau vest) a 
fost diferit de la un subiect electoral la altul.  
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novarea pedagogică este o mişcare de la 
tradiţie la modernitate, prin introducerea 
unor schimbări, în scopul creşterii efici-

enţei procesului de instruire şi formare a 
personalităţii omului contemporan. Inovaţiile 
în domeniul învăţământului pot fi realizate 
sub forma unor schimbări de concepţie 
privind sistemul de organizare, programele, 
manualele şi metodele de învăţământ, schim-
bări referitoare la relaţiile interpersonale, ca 
spre exemplu relaţia profesor-student, sau 
schimbări de natură materială, dacă ne 
referim la mijloacele de învăţământ şi la 
laboratoarele de tehnologie didactică. Imple-
mentarea inovaţiilor în învăţământ se 

realizează prin reforme educaţionale sau prin 
introducerea diferitelor schimbări la nivel 
structural şi funcţional în scopul perfecţio-
nării procesului educaţional. 

Inovaţia socială este unul dintre con-
ceptele care reţin atenţia specialiştilor din 
diverse domenii, de mai bine de două 
decenii. Deşi referinţe privind inovaţia 
socială au fost identificate şi în lucrări 
publicate la începutul secolului al XX-lea 
(sunt indicate cu deosebire cele ale econo-
mistului Schumpeter), în literatura de specia-
litate J.B. Taylor este considerat primul 
cercetător care a utilizat conceptul de 
inovaţie socială, definindu-l ca „un nou mod 

I 
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de a face lucrurile – new ways of doing 
things – cu scopul explicit de a răspunde unei 
nevoi sociale” (Cloutier, 2003, p.3). Definiţia 
dată de Taylor este considerată una dintre 
cele mai frecvent utilizate, însă literatura de 
specialitate vehiculează numeroase alte 
definiţii ale acestui concept. În „Qu’est-ce que 
l’innovation sociale?”, Julie Cloutier reali-
zează o sinteză a definiţiilor inovaţiei sociale 
şi ajunge la concluzia că acestea sunt direct 
legate de un sector/domeniu particular de 
interes: inovaţie socială înseamnă, pentru 
unii specialişti, aderarea la noi valori sociale, 
pentru alţii, schimbarea modului de consum 
al populaţiei de o manieră care să-i satisfacă 
mai bine nevoile, dar şi gestionarea socială în 
scopul creşterii eficienţei şi eficacităţii activi-
tăţii organizaţiilor/instituţiilor/întreprinde-
rilor ori stabilirea de parteneriate public – 
privat etc.  

Inovaţia socială este, de asemenea, şi 
domeniul de interes al unor organisme şi 
organizaţii naţionale şi internaţionale – 
OCDE, ONU, UE, CRISIS – care şi-au propus 
nu doar recunoaşterea importanţei inovaţiei 
în dezvoltarea socio-economică, politică, 
culturală a unei societăţi, ci şi dezvoltarea 
conceptului, prin lansarea de noi puncte de 
vedere, noi perspective de abordare a 
acestuia. La nivelul OCDE este agreată 
definiţia potrivit căreia „inovaţia socială 
reprezintă ideile noi care transformă politicile 
şi practicile dezvoltării locale. Ele ar putea 
reprezenta noi răspunsuri la nevoi de 
produse şi servicii nesatisfăcute, sau moduri 
mai bune de îndeplinire a nevoilor existente; 
ele pot să se manifeste prin schimbări 

incrementale ale practicilor sau pot aduce 
schimbări majore ale politicilor. Inovaţia 
socială se referă la îmbunătăţirea oportu-
nităţilor economice şi a calităţii vieţii şi se pot 
referi la bunăstarea socială, condiţiile de 
muncă, forţa de muncă sau dezvoltarea 
comunitară. Ele pot avea loc la nivelul 
guvernării, la nivelul companiilor sau în 
sectorul nonprofit (cunoscut şi ca sectorul 
terţiar sau economia socială)” Pentru 
Colectivul de cercetare asupra inovaţiei 
sociale în întreprinderi şi sindicate (CRISIS – 
un organism naţional canadian) „prin ino-
vaţie socială înţelegem toate abordările noi, 
practici sau intervenţii, alături de toate 
produsele nou create, toate serviciile noi 
pentru îmbunătăţirea unei situaţii sau 
rezolvarea unei probleme sociale şi care are 
loc la nivelul instituţiilor, organizaţiilor, 
comunităţilor. Domeniile în care acţionează 
inovaţia socială sunt foarte diverse: de la cele 
tradiţionale – sănătate, educaţie, administra-
ţie, economie etc. – la cele mai puţin conven-
ţionale – loisir, gestionarea resurselor umane, 
amenajarea spaţiului etc. Voi încerca să 
analizez inovaţia în învăţământ. Opinia larg 
împărtăşită de către specialiştii în educaţie şi 
nu numai este cea potrivit căreia despre 
inovaţie în învăţământ se poate vorbi nu doar 
de la Pestalozzi, Dewey şi Montessori, 
Rousseau şi Durkheim, ci chiar cu mult mai 
devreme. Fără a neglija sau minimaliza 
importanţa inovaţiilor aduse [3, p.45] învăţă-
mântului de marii pedagogi şi sociologi ai 
secolelor trecute, materialul de faţă se va 
concentra doar asupra evoluţiei inovaţiei în 
învăţământul contemporan – din a doua 
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jumătate a secolului XX şi până în prezent. La 
începutul anilor ’60, la nivel OCDE ia naştere 
un Centru pentru cercetare şi inovare în 
învăţământ (CERI) al cărui obiectiv este acela 
de a promova inovarea în acest domeniu.  

Momentul apariţiei acestui centru nu 
este întâmplător, dacă avem în vedere faptul 
că, anii ’60–’70 sunt ani de referinţă în istoria 
sistemelor de învăţământ. După o perioadă 
de dezvoltare explozivă – după sfârşitul celui 
de-al Doilea Război Mondial şi până la 
mijlocul anilor ’60 –, sistemele de învăţământ 
din majoritatea ţărilor sunt confruntate cu 
două probleme majore: inegalităţile de şanse 
de acces la educaţie şi diminuarea semni-
ficativă a suportului financiar de la bugetele 
de stat. Devenise evident faptul că doar 
dezvoltarea din punct de vedere cantitativ a 
sistemului de învăţământ (creşterea numă-
rului de instituţii de învăţământ, a disci-
polilor şi personalului didactic etc.) este 
insuficientă. Dezvoltarea cantitativă trebuia 
continuată, însă însoţită şi de o dimensiune 
calitativă, inovativă. Inovaţia în învăţământ 
s-a manifestat încă de la început atât ca un 
răspuns la nevoile, problemele cu care se 
confrunta învăţământul – restricţii financiare, 
inegalităţi de şanse în faţa educaţiei, devalo-
rizarea diplomelor etc. – cât şi ca răspuns la 
aspiraţiile, idealurile populaţiei. Cu toate 
neajunsurile sale educaţia rămâne mijlocul 
privilegiat prin care indivizii pot accede din 
punct de vedere socioprofesional. Din acest 
moment, Centrului pentru cercetare şi 
inovare în învăţământ (CERI) i se vor adăuga 
noi instituţii, organisme, acţiuni de promo-
vare a inovaţiei în învăţământ. Definiţii ale 

inovaţiei în învăţământ Ca în multe alte 
domenii sau sectoare în care se manifestă 
inovaţia, şi la nivelul sistemului de învăţă-
mânt accepţiunile sub care circulă aceasta 
sunt numeroase. Definiţia considerată 
punctul de referinţă pentru toţi cei care 
analizează tema inovaţiei în învăţământ este 
cea a lui Huberman – „o inovaţie este o 
ameliorare măsurabilă, deliberată, durabilă şi 
puţin probabil să se producă frecvent”. 
Acelaşi Huberman diferenţiază între inovaţii 
care introduc schimbări tehnice (TIC), 
inovaţii de natură conceptuală (noi cursuri, 
noi programe educaţionale, metode de 
învăţământ) şi inovaţii care introduc schim-
bări în relaţiile interpersonale. Pentru alţi 
autori, inovaţia în învăţământ este o 
activitate deliberată, care urmăreşte intro-
ducerea unei noutăţi într-un context dat şi 
este pedagogică pentru că îşi propune 
ameliorarea substanţială a pregătirii studen-
ţilor printr-o situaţie de interacţiune şi 
interactivitate. Mult mai recent, Consiliul 
Cercetării Sociale şi a Activităţii asupra 
Inovaţiei Tehnologice şi Sociale din Canada 
propune, în scopul stabilirii unei definiţii mai 
eficiente a inovaţiei în învăţământ, luarea în 
calcul a trei dimensiuni: dimensiunea curri-
culară – inovaţia la nivel de programe, 
dimensiunea pedagogică – inovaţia la nivelul 
procesului de învăţământ şi dimensiunea 
organizaţională – inovaţia la nivel de 
structură, roluri şi funcţii îndeplinite de 
persoanele implicate în învăţământ. Pornind 
de la aceste dimensiuni, inovaţia în 
învăţământ este definită ca un „proces 
deliberat de transformare a practicilor prin 
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introducerea unei noutăţi curriculare, peda-
gogice sau organizaţionale, care face obiectul 
unei diseminări şi care vizează ameliorarea 
durabilă a reuşitei educative a studenţilor.  

Analiza acestor definiţii ne permite 
identificarea principalelor caracteristici ale 
inovaţiei în învăţământ: – inovaţia propune o 
ameliorare care poate fi măsurată (creşterea 
nivelului de educaţie al populaţiei, a ratei de 
participare, a rezultatelor, performanţelor 
educaţionale obţinute de studenţi la diferite 
examene, teste naţionale sau/şi interna-
ţionale etc.); inovaţia trebuie să fie durabilă 
(descentralizarea învăţământului); – inovaţia 
trebuie să fie o acţiune deliberată, care să 
contribuie la reuşita şcolară a unui număr cât 
mai mare de indivizi. În linii generale se 
consideră că inovaţia apare ca urmare a unei 
crize (aşa cum am amintit deja, criza finan-
ciară care a afectat şi sistemul de învăţământ 
a creat condiţiile pentru apariţie inovaţiei în 
acest sistem), însă pentru a evolua, a se 
dezvolta, a ajunge la rezultate durabile 
inovaţia este condiţionată de existenţa şi 
acţiunea unor factori, de preferat favorabili 
inovaţiei. În L’enseignement superieur et les 
innovations pedagogiques: une récension des 
écrits, Jean-Pierre Bèchard (Bèchard, 2001) 
analizează tema inovaţiei la nivelul învăţă-
mântului superior. Autorul propune o sche-
mă elaborată şi complexă a factorilor care 
influenţează inovaţia, subliniind că aceştia 
pot fi în egală măsură atât favorabili 
declanşării şi evoluţiei inovaţiei cât şi 
inhibatori pentru procesul de inovaţie. Totul 
depinde de contextul în care acţionează 
aceştia, de capacitatea de gestionare şi 

implicare a instituţiei, cadrelor didactice etc. 
Factori declanşatori, factori inhibatori ai 
inovaţiei în învăţământ [2, p.34]. 

1. Factori care acţionează la nivelul
mediului: ▪ schimbare în general – reeditarea 
conţinuturilor universităţii într-o societate 
aflată în proces de transformare tehnologică 
şi pedagogică emergentă; ▪ actorii schimbării 
– organizaţii profesionale, private, publice,
civile etc., care urmăresc schimbarea conţi-
nutului învăţământului; ▪ strategiile schim-
bării – strategii legislative, de cooperare, 
colaborare, competiţie.  

2. Factori care acţionează la nivelul
instituţiei: ▪ percepţia actorilor schimbării – 
dominate de percepţii negative asupra 
resurselor financiare alocate învăţământului 
superior şi necesitatea schimbării progra-
melor de învăţământ; ▪ formularea strate-
giilor – analiza puterii şi slăbiciunii 
instituţiilor de învăţământ în ceea ce priveşte 
identificarea soluţiilor, ocaziilor, pistelor de 
atingere a obiectivelor pe care şi le-au 
propus; ▪ implementarea – transpunerea 
practică a soluţiilor, strategiilor identificate.  

3. Factorii care acţionează la nivel de
departament: ▪ climatul de muncă – climat de 
colaborare între cadrele didactice sau de 
necolaborare; ▪ rolul şefului de departament 
– şeful de departament poate iniţia, incita la
colaborare, cooperare sau poate avea o 
atitudine indiferentă; ▪ activităţile profe-
sorilor – asumarea riscului, tehnici inovative 
de predare/ învăţare/ evaluare etc. 4. Factori 
care acţionează la nivel de grupă (profesori şi 
studenţi): ▪ atitudine favorabilă schimbării 
sau rezistenţă la schimbare, la nivelul 
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colectivului didactic; ▪ motivaţie şi satisfacţie 
în muncă sau dezinteres; ▪ cultură organi-
zaţională şcolară. Schema, deşi construită 
pentru a explica inovaţia de la nivelul 
învăţământului superior, poate fi extinsă la 
nivelul întregului sistem. Astfel, pentru a 
putea fi modificat la nivelul învăţământului 
superior, conţinutul învăţământului trebuie 
modificat la nivelul întregului sistem, printre 
caracteristicile sale numărându-se şi continu-
itatea şi succesiunea logică a cunoştinţelor 
transmise.  

Procesul de descentralizare a învăţă-
mântului la toate nivelurile sale permite 
implicarea în activitatea educaţională şi a 
altor autorităţi decât cele din învăţământ, 
creând condiţiile stabilirii unor parteneriate 
favorabile educaţiei şi reuşitei studenţilor. 
Criza financiară afectează nu numai toate 
nivelurile învăţământului, ci toate sistemele 
de învăţământ din lume, fapt perceput ca 
atare de către întreaga societate: autorităţi 
centrale şi locale, părinţi, personal didactic, 
studenţi etc. Inovaţiile necesită şi suport 
financiar, însă nerealizarea lor se datorează, 
cel mai adesea, mai puţin restricţiilor 
financiare şi mai mult climatului educaţional, 
atunci când acesta se caracterizează prin lipsa 
cooperării, colaborării dintre cadrele didac-
tice, dintre acestea şi studenţi sau familiile lor 
etc.  

Se presupune că în orice instituţie de 
învăţământ există măcar un cadru didactic 
inovator, însă în lipsa unei culturi organi-
zaţionale, a unei culturi a instituţiei, care să 
asigure suport pentru ca ideile sale să devină 
inovaţii, acestea nu vor fi transpuse în fapte. 

Locuri în care se produce inovaţia în 
învăţământ. Inovaţia acţionează în învăţă-
mânt la nivelul tuturor componentelor sale: 
structură şi organizare, conţinutul învăţă-
mântului, mediul educaţional. Evoluţia 
inovaţiei, rezultatele la care se ajunge depind 
şi de caracteristicile socioeconomice ale 
societăţii şi de particularităţile sistemului de 
învăţământ.  

• Inovaţia la nivel de structură şi
organizare a învăţământului. Analiza proce-
sului de inovare în învăţământ este direct 
legată de structura şi organizarea acestuia: 
învăţământ centralizat sau învăţământ des-
centralizat. Descentralizarea învăţământului 
înseamnă, în linii generale, transferul total 
sau parţial al unor responsabilităţi (finanţare, 
recrutare, salarizare personal, curriculum 
etc.) de la nivel central la nivel local, sau 
chiar la nivel de instituţie de învăţământ. 
Primul efect asupra învăţământului, din 
perspectiva temei pe care o analizăm aici, 
este acela că, pentru a fi posibil un astfel de 
transfer, a fost necesară modificarea legisla-
ţiei învăţământului, ceea ce în opinia unora 
reprezintă, în sine, un mod de inovare [4. P. 
56]. De asemenea, se apreciază că procesul de 
inovare are mai multe şanse de reuşită într-
un sistem descentralizat decât într-unul 
centralizat şi datorită faptului că descentra-
lizarea permite, prin transferul de responsa-
bilităţi, implicarea directă a unei diversităţi 
de actori în procesul educaţional (ONG, 
asociaţii ale părinţilor, reprezentanţi ai 
mediului economic etc.), schimbarea modului 
de lucru, participarea directă în procesul 
decizional etc. Pentru a fi posibilă inovaţia 
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solicită un număr mare şi divers de actori, 
pentru că procesul de inovare presupune 
achiziţionarea de noi cunoştinţe, noi puncte 
de vedere, perspective diferite asupra 
aceluiaşi aspect, negociere, conciliere etc. În 
procesul de inovare actorii „vor fi prezenţi, 
după caz, în definirea problemei sau situaţiei 
de ameliorat, în elaborarea noilor cunoştinţe 
sau noilor elemente, în identificarea de 
strategii proprii favorizării schimbării dorite” 
[1, p.23]. În momentul în care indivizii trăiesc 
experienţe diferite faţă de cele cunoscute 
deja, când aceste experienţe sunt pozitive, 
spiritul de iniţiativă, creativitatea, gustul 
pentru reuşită se dezvoltă şi favorizează 
inovaţia, indiferent de domeniul de activi-
tate. Organizarea învăţământului la distanţă, 
a învăţământului privat la toate nivelurile, 
desfăşurarea unor programe educaţionale 
specifice (adresate populaţiei defavorizate 
din punct de vedere socioeconomic, mino-
rităţilor, persoanelor cu dizabilităţi etc.) au 
fost posibile odată cu descentralizarea 
sistemelor de învăţământ. 

• Inovaţia la nivel de conţinut al învă-
ţământului. Inovaţiile la nivelul conţinutului 
învăţământului urmează celor de la nivel de 
structură şi organizare a sistemului, pentru 
că, fie şi dacă ne referim doar la prelungirea 
duratei obligatorii de studiu, constatăm că 
aceasta presupune o nouă ordonare, succe-
siune a cunoştinţelor, priceperilor, deprin-
derilor ce trebuie transmise şi formate la 
studenţi. 

Susţinătorii inovării conţinutului învă-
ţământului au propus o selecţie a cunoştin-
ţelor, informaţiilor ce urmează a fi transmise 

studenţilor, dar mai cu seamă formarea la 
aceştia a unor deprinderi, priceperi, abilităţi 
de a învăţa continuu, pe tot parcursul vieţii, 
pentru a evita mai ales excluderea de pe piaţa 
forţei de muncă. Descentralizarea sistemului 
de învăţământ a permis introducerea 
disciplinelor opţionale, a curricumului la 
decizia universităţii, demers prin care oferta 
educaţională este adaptată nu numai 
nevoilor individului, ci şi comunităţii. 
Preocupările privind inovarea conţinutului 
învăţământului s-au manifestat odată cu 
dezvoltarea accelerată a ştiinţei şi tehnologiei 
şi introducerea TIC în învăţământ. Cine-
matograful educativ, presa, învăţământul 
programat, învăţământul asistat de un 
ordinator sunt doar câteva dintre aspectele 
pe care inovatorii sistemului de învăţământ 
le-au luat în consideraţie în schimbarea 
conţinutului învăţământului. Astăzi, influ-
enţa internetului asupra conţinutului învăţă-
mântului reprezintă preocuparea majoră a şi 
nu numai. Tinerii petrec din ce în ce mai mult 
timp în faţa calculatorului şi a televizorului, 
iar acest lucru trebuie utilizat în favoarea 
educării populaţiei: organizarea unor cursuri/ 
ore prin intermediul televiziunii, internetu-
lui, utilizarea acestuia ca metodă didactică. 
Inovaţia în învăţământ poate acţiona şi ca 
mod de rezolvare a unor probleme la care 
sunt expuşi tinerii de azi: dezvoltarea ştiinţei 
şi tehnologiei are atât pentru individ cât şi 
pentru societate în ansamblu avantaje 
considerabile, însă şi riscuri majore, precum 
izolarea indivizilor, dezvoltarea unor relaţii 
de comunicare artificiale.  
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Introducerea TIC în procesul de învă-
ţare poate atenua parţial aceste probleme. Un 
alt element supus inovării îl reprezintă tipul 
de competenţe ce urmează a fi formate la 
indivizi într-o societate în care frontierele în 
faţa circulaţiei persoanelor, lucrătorilor nu 
mai există. Într-o societate bazată pe cunoaş-
tere, sistemele de învăţământ au obligaţia de 
a-şi proteja cetăţenii, oferindu-le o pregătire 
profesională de care au nevoie. În acest sens, 
OCDE a lansat un subprogram [5, p. 38] prin 
care defineşte competenţele necesare a fi 
formate la indivizi prin procesul de 
învăţământ care să-l sprijine în a face faţă 
exigenţelor societăţii cunoaşterii: manifesta-
rea autonomiei, afirmarea/apărarea dreptu-
rilor, intereselor, responsabilităţilor, limitelor 
şi nevoilor personale, dezvoltarea şi manage-
mentul unor proiecte personale, abilitatea de 
a acţiona într-un context mai larg, folosirea 
interactivă a instrumentelor intelectuale, 
folosirea limbii, a simbolurilor şi a textului în 
mod interactiv, folosirea interactivă a cu-
noştinţelor şi informaţiilor, funcţionarea în 
grupuri eterogene din punct de vedere social, 
relaţionarea adecvată cu ceilalţi, cooperarea, 
gestionarea şi rezolvarea conflictelor. În 
aceeaşi direcţie acţionează şi UE care, prin 
organismele sale, urmăreşte transpunerea în 
practică a strategiei de la Lisabona. Comisia 
Europeană a lansat un document privind 
profilul de formare european, structurat pe 
opt domenii de competenţă: comunicare în 
limba maternă, comunicare în limbi mo-
derne, competenţe matematice, în ştiinţe şi 
tehnologii, competenţe digitale, competenţe 
metacognitive (a învăţa să înveţi), compe-

tenţe interpersonale, interculturale, sociale şi 
civice, competenţe antreprenoriale, sensibili-
zarea şi exprimarea culturală. O altă instituţie 
preocupată de problematica inovării 
conţinutului învăţământului este UNESCO, 
în cadrul căruia funcţionează Biroul 
Internaţional pentru Educaţie (BIE). Acesta 
din urmă a propus reproiectarea şi înnoirea 
conţinuturilor învăţământului, din perspecti-
va a patru „piloni”: a învăţa să ştii, a învăţa 
să faci, a învăţa să fii, a învăţa să trăieşti 
împreună. Pentru ca inovaţiile la nivel de 
conţinut şi cele de la nivel de structură şi 
organizare a învăţământului să poată fi 
transpuse în practică şi să conducă la 
rezultate durabile este nevoie de susţinere 
din partea cadrelor didactice. Un aspect 
adesea subliniat în lucrările pe tema inovaţiei 
în învăţământ este acela că mai mult decât 
structura şi organizarea învăţământului sau 
conţinutul acestuia, ceea ce trebuie inovat 
sunt mentalităţile cadrelor didactice. • 
Inovaţii la nivelul mediului educaţional. 
Mediul educaţional este format cu precădere 
din personalul didactic şi din sudenţi şi este 
definit prin relaţiile care se stabilesc între 
cadrele didactice, între acestea şi studenţi şi 
familiile lor etc. Pentru a ajunge la rezultate 
durabile, orice inovaţie are nevoie de un 
mediu educaţional favorabil, adică de relaţii 
de cooperare, colaborare, încredere şi ajutor 
reciproc între cei care formează mediul edu-
caţional. Într-un material în care abordează 
tema inovaţiei la nivelul învăţării limbilor 
moderne, Michel Boiron afirmă că „inovaţia 
se construieşte pe o aparentă contradicţie: ea 
pune în discuţie, deranjează, aduce schim-
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bări, dar, în acelaşi timp, se înscrie în 
respectul şi voinţa instituţiei în care se 
produce”. Altfel spus, inovaţia este cea care 
aduce noutate, iar continuitatea este repre-
zentată de mediul, cultura organizaţională. 
Studiile asupra inovaţiei în învăţământ pun 
accent deosebit pe rolul personalului didactic 
în procesul de inovaţie, pe caracteristicile, 
comportamentele pe care trebuie să le aibă 
acesta. Caracteristici ale cadrului didactic 
inovator [1, p. 45]Mokhtar Kadouri (1998, 
apud, Boiron) Falchikov (1993, apud Bechard, 
2001) Hannan, English şi Silver (1999, apud 
2001) Johnston (1996a, apud 2001) Pune în 
discuţie „pedagogia tradiţională”. Cadre 
didactice centrate pe studenţi. Cadre 
didactice tinere aflate la început de carieră. 
Au o idee clară despre rolul lor ca profesori şi 
voinţa de a controla mediul în sensul pe care-
l doresc. Are o altă reprezentare asupra 
studenţilor – din receptor al cunoştinţelor 
studentului devine partener de dialog. Cadre 
didactice cu experienţă. Cadrele didactice 
care ameliorează situaţia pedagogică exis-
tentă. Accent pe învăţarea sudenţilor. Îşi 
doreşte şi acţionează în sensul schimbării 
imaginii asupra studenţilor printre colegii 
lui. Experţii în tehnologia comunicaţiei şi 
informaţiei. Bucuria de a preda şi percepţia 
cadrelor didactice că mediul de lucru are 
influenţă asupra modului lor de a preda. Se 
implică afectiv şi personal în procesul de 
inovaţie. Cadre didactice nerăbdătoare (im-
patients) să inoveze. Deşi este vorba despre 
perspective de abordare diferite, observăm că 
principalele caracteristici ale unui cadru 
didactic inovator, identificate de către toţi 

autorii citaţi, sunt cooperarea, colaborarea, 
încrederea în ceilalţi, dorinţa şi voinţa de a 
inova. Aceasta dovedeşte că inovaţia în 
învăţământ ţine prea puţin, sau deloc de 
vechimea în activitate a cadrelor didactice 
sau de disciplina predată, de nivelul de 
învăţământ la care predau etc. Însă, deşi se 
vorbeşte foarte mult despre mediul 
educaţional şi despre cum poate acesta 
influenţa inovarea, specialiştii recunosc 
faptul că se cunosc prea puţine despre acesta. 
Ceea ce s-a reuşit, până în momentul de faţă, 
este identificarea unor tipuri de relaţii care se 
stabilesc între cadrele didactice şi modul în 
care acesta pot conduce sau nu la formarea 
unei culturi. Astfel, studiind relaţiile de 
muncă între cadrele didactice pe continu-
umul autonomie în muncă – interdepen-
denţă, Little [apud Perron şi Lessard] a 
identificat patru tipuri de relaţii:  

• împărtăşirea de informaţii şi căuta-
rea de idei (storrytelling and scaning for 
ideas)  

• a se ajuta şi a-şi oferi suport (aid and
assistance) 

• împărţirea sarcinilor (mutual sharing)
• relaţii de colegialitate distante (work

ties of collegiality) 
• susceptibile de a deveni surse de

conflict între cadrele didactice 
• nu au consecinţe durabile asupra

reuşitei şcolare a studenţilor şi asupra mediu-
lui educaţional  

• munci în legătură continuă (joint
work) 

• responsabilitate comună asupra acti-
vităţii didactice 
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• concepţie colectivă asupra autono-
miei profesionale 

• suport din partea universităţii pentru
iniţiativele şi leadership-ul cadrelor didactice 
în materie de practică profesională  

• afiliere şi solidaritate de grup
profesională Potrivit schemei lui Little, 
primele trei tipuri de relaţii nu sunt în 
măsură să conducă la formarea unei culturi 
şcolare reale, a unei culturi organizaţionale 
care să favorizeze apariţia inovaţiei în 
învăţământ.  

Dezvoltarea unei culturi în învăţământ 
care să fie şi o cultură a inovaţiei apare ca o 
soluţie optimă pentru universitate, în general 
şi personalul didactic, în special, pentru a 
face faţă exigenţelor tot mai mari din partea 
societăţii şi economiei, schimbărilor acce-
lerate în domeniul ştiinţei şi tehnologiei. 
Tipurile diferite de relaţii care se stabilesc 
între cadrele didactice conduc la culturi 
organizaţionale diverse. Hargeaves [7, 78] 
identifică patru mari tipuri de culturi: 
individualism fragmentat, balcanizare, „cole-
gialitate constrânsă” şi colaborarea ca mod de 
lucru cotidian. Doar cel din urmă tip de 
cultură este considerat de către autor ca fiind 
favorabil inovaţiei în învăţământ. Formarea 
unei culturi favorabile inovaţiei are la bază şi 
motivaţia profesională a cadrelor didactice. 
Motivaţia şi satisfacţia în muncă a cadrelor 
didactice reprezintă una dintre temele de 
interes pentru cercetători, pentru că s-a 
constatat că reuşita educaţională a studen-
ţilor depinde, într-o foarte mare măsură, de 
tipul de motivaţie al cadrelor didactice, de 
gradul de satisfacţie profesională. Nume-

roase cercetări au demonstrat că atunci când 
cadrele didactice prezintă un nivel înalt de 
motivaţie profesională de natură intrinsecă 
(adică sunt motivaţi mai degrabă de 
realizările, rezultatele activităţii didactice, 
decât de beneficii exterioare muncii lor, 
precum salariul, prestigiul social) investesc 
mai mult în activitatea lor, dau dovadă de 
mai multă creativitate şi eficienţă în 
rezolvarea problemelor. 

Raportându-ne la situaţia internaţio-
nală, se poate afirma că inovaţia la nivelul 
sistemului de învăţământ este extrem de 
limitată ca intensitate, acoperire, rezultate 
obţinute etc. Unul dintre principalele obsta-
cole în calea declanşării, dezvoltării inovaţiei 
îl constituie regimul politic totalitar, care a 
controlat inclusiv sistemul de învăţământ. În 
timp ce sistemele de învăţământ din lumea 
occidentală găseau în inovaţie răspunsul, 
soluţia la problemele cu care se confruntau şi 
aplicau aceste inovaţii (descentralizarea, 
parteneriatele, alte autorităţi decât cele edu-
caţionale, dezvoltarea învăţământului privat 
la toate nivelurile etc.), sistemul de învăţă-
mânt devenea tot mai izolat, puternic con-
trolat politic, cu un grad mare de centralism 
etc. Ori, aşa cum afirma J. Hassenforder, „nu 
centralismul constituie un obstacol în calea 
inovării, ci spiritul autoritar care-l însoţeşte”. 
Într-un sistem de învăţământ controlat po-
litic, lipsit de resurse financiare, comunicarea 
între cadrele didactice era limitat, cooperarea 
impusă de la nivel central, familia sau alte 
organisme externe erau excluse din procesul 
de învăţământ, astfel că mediul educaţional 
nu era unul favorabil inovaţiei. Cadre 
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didactice inovatoare au existat şi în perioada 
comunistă, însă activitatea lor era limitată la 
nivelul clasei de studenţi sau a unui grup 
restrâns de persoane. Conţinutul învăţă-
mântului promova egalitarismul, omogeniza-
rea intelectuală şi culturală, iar structura şi 
organizarea sistemului răspundeau obiecti-
velor unei economii centralizate. Anumite 
măsuri luate la nivelul sistemului de învăţă-
mânt, în perioada comunistă, au avut, iniţial, 
caracter inovator, stabilirea unei legături 
strânse între instituţie şi producţie. Aceste 
măsuri şi-au pierdut însă din caracterul 
inovator, pe de o parte pentru că au fost 
impuse şi condiţionate politic, iar pe de altă 
parte pentru că nu au avut ca principal 
obiectiv unul de natură educaţională – 
creşterea sau ameliorarea performanţelor, a 
competenţele, deprinderile, abilităţile, creati-
vităţii indivizilor –, ci unul de natură politică 
– sistemul de învăţământ trebuia să contri-
buie la formarea „omului nou” devotat şi 
supus sistemului. Alte cauze ale deficitului 
de inovare în învăţământul nostru erau lipsa 
resurselor financiare şi accesul limitat la 
dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei (puţine 
instituţii de învăţământ beneficiau de dotarea 
cu echipamente tehnice performante care să 
ajute desfăşurarea procesului educaţional – 
computere, laboratoare fonice etc.). Începând 
cu anii ’90, sistemul de învăţământ devine 
unul dintre sistemele în care s-au operat cele 
mai multe schimbări, la nivelul tuturor 
componentelor sale. Cuvântul de ordine la 
nivelul sistemului de învăţământ este refor-
ma. Inovaţia urmăreşte identificarea de 
soluţii, oportunităţi, strategii, prin care 

idealul educaţional să fie atins. Reforma 
învăţământului vizează asigurarea unui tra-
tament egal în faţa educaţiei tuturor 
indivizilor, indiferent de particularităţile 
psihofizice, intelectuale, socio-familiale, 
economice, etnice, religioase sau de altă 
natură.  

De asemenea, diferenţa dintre reformă 
şi inovaţie în învăţământ este dată şi de 
faptul că, în timp ce prima este impusă de la 
nivel central – de sus în jos – şi are de la 
început un grad mare de generalitate, cea de-
a doua, inovarea, poate pleca de la nivelul 
unei instituţii de învăţământ, de la nivelul 
unui colectiv didactic, cercetători, grup de 
parteneri în problematica educaţiei – de jos în 
sus – şi abia după ce-şi dovedeşte eficienţa 
este preluată la un nivel mai larg. Inovaţia 
reprezintă un proces de învăţare, de achiziţi-
onare de noi cunoştinţe, de noi moduri de a 
lucra, fapt pe care personalul didactic, 
studenţii şi părinţii acestora, alte autorităţi în 
experimentează deja. Descentralizarea siste-
mului de învăţământ, chiar dacă într-o formă 
limitată, favorizează acest proces de învăţare 
– cadrele didactice învaţă, în primul rând, să
colaboreze, să coopereze între ele, cu autori-
tăţile locale, cu familia în scopul creşterii 
şanselor de reuşită a studenţilor lor. La nivel 
de structură şi organizare au apărut modi-
ficări esenţiale: învăţământul privat la toate 
nivelurile sale, profiluri, specializări noi, 
specifice economiei de piaţă (educaţia antre-
prenorială, managementul), învăţământ în 
limbile minorităţilor naţionale, învăţarea pe 
tot parcursul vieţii etc.  
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Procesul de reformă este unul dificil, de 
lungă durată şi numeroase studii şi cercetări 
au subliniat faptul că la nivelul societăţii 
noastre se manifestă deja o anume oboseală, 
un „stres al reformei”. Aceleaşi studii evi-
denţiază faptul că relaţiile dintre cadrele 
didactice, dintre acestea şi studenţi s-au 
îmbunătăţit, comunicarea şi cooperarea fiind 
cele care i-au ajutat să facă faţă procesului de 
reformă. Inovaţia în învăţământ poate şi 
trebuie să fie susţinută şi stimulată, atât prin 
măsuri care să acţioneze din interiorul 
sistemului, cât şi din afara lui. În al doilea 
caz, finanţarea corespunzătoare a învăţă-
mântului este una dintre măsurile cele mai 
importante, pentru că inovaţia solicită un 
suport financiar 

Sistemul de învăţământ trebuie să se 
concentreze într-o mai mare măsură asupra 
dezvoltării unor programe educaţionale 
specifice pentru diferite categorii de popu-
laţie, de la persoane cu dizabilităţi, la 

minorităţi etnice, indivizi superior dotaţi, 
până la posibilitatea includerii în sistemul de 
învăţământ a tuturor celor care doresc să-şi 
perfecţioneze, să-şi completeze pregătirea 
necesară. Un alt mod de stimulare a inovaţiei 
constă în recompensarea muncii în echipă. În 
prezent, la nivelul sistemului de învăţământ 
personalul didactic, dar şi studenţii sunt 
evaluaţi, recompensaţi în funcţie de activi-
tatea individuală. Munca în echipă, 
implicarea în diverse programe, proiecte 
educaţionale nu este recompensată în vreun 
fel şi, deci, nu este atrăgătoare pentru 
indivizi. În aceste condiţii nici motivaţia 
profesională şi nici satisfacţia în muncă nu 
sunt mari, fapt care împiedică formarea unei 
culturi şcolare favorabile inovaţiei. Învăţă-
mântul se caracterizează prin forme incipi-
ente ale inovaţiei, dar care, printr-o inter-
venţie susţinută atât din interiorul sistemului 
cât şi din afara acestuia, are şanse să devină o 
constantă a sistemului.  

Bibliografie: 
1. Boiron, M., L’innovation en question (s), www.leplaisirdapprendre.com/docs/ innovation_

en_questions.pdf. 
2. Béchard, J. P., L’enseignement superieur et les innovations pedagogiques: une récension des écrits,

„Revue des sciences de l’éducation”, Vol. XXVII, nr. 2, 2001, www.persee.com. 
3. Cloutier, J., Qu’est-ce que l’innovation sociale?, www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0314.pdf.
4. Galand, B., Gillet, M. P., Le rôle du comportament de la direction dans l’enseignement professionnel

des enseignants, „Cahier de recherche du GIREF”, www.persee.com. 
5. Miclea, M., Vlăsceanu, L, Potolea,. D., Petrescu. P. (coord.), Nevoi şi priorităţi de schimbare

educaţională – fundament al dezvoltării şi modernizării învăţământului preuniversitar, 2006, 
www.edu.ro/index.php/genericdocs/8246.  

6. Perron, M., Lessard, C., La professionalisation de l’enseignement et de la formation des enseignants:
tout a-t-il été dit?, „Revue des sciences de l’éducation”, Vol. XIX, nr. 1, 1993, 

7. Hassenforder, J., Inovaţia în învăţământ, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1996.



209 

8. Règimbald, A., Innovation sociale: définitons et caractéristiques, în Innovations sociales en Qutaouais.
Rapport de recherche, www.uqo.ca/observer/Organisation Communautaire/DevSocial/ 
Innovation.pdf. 

9. Raport annuel sur l’état et les besoins de l’éducation, 2004–2005. Le dialogue entre la recherche et la
prattique en éducation: une clée pour la réussite, www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/ 
documents/publications/CEBE/50-0182-01.pdf 

10. Stan Liliana, Cercetarea pedagogica şi inovarea în invatamant, în vol. Psihopedagogie, Editura Spiru
Haret, Iasi, 1994 



210 

MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR  
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omponentele educaţiei ca fundamente 
ale formării omului sunt cheia dezvol-
tării durabile, arta de a dezvolta 

calităţi morale, intelectuale, artistice şi fizice 
pe care copilul le are în stare potenţială. 
Semnificaţia şi eficienţa actului formativ 
determină disponibilităţile educaţiei în raport 
cu influenţele tot mai numeroase ale mediu-
lui social. Educaţia ca structură, obiectiv şi 
conţinut racordează în permanenţă cu 
cerinţele şi evoluţia mediului socio-cultural.  

Drept prioritate absolută, educaţia este 
un proces important de pregătire a copiilor şi 
adolescenţilor pentru a deveni cetăţeni activi 
într-o societate dinamică, în continuă schim-
bare şi poate fi definită ca instrument de 
valorificare deplină a potenţialului elevilor, 
de asigurare a egalităţii şanselor ale copiilor, 
contribuind, la fel, şi la procesul permanent 
de îmbunătăţire a calităţii vieţii. 

Secolul XXI a marcat un punct de 
turnură în evoluţia conceptelor de educaţie 
formală şi non-formală, aflate din ce în ce mai 
frecvent în centrul discursului educaţional 
internaţional. În plan european, iniţiativa 

promovării activităţii educative şcolare şi 
extraşcolare aparţine Consiliului Europei 
prin Comitetul de Miniştri care şi-a concre-
tizat demersurile în recomandările adresate 
în acest domeniu statelor membre. Republica 
Moldova, în drumul său de integrare euro-
peană, parcurge o serie de schimbări, inclusiv 
în domeniul educaţiei. Aceste schimbări sunt 
iminente în contextul în care viaţa şi 
societatea e în permanenţă modificare. 

Managementul clasei de elevi este un 
domeniu de cercetare în ştiinţele educaţiei 
care studiază perspectivele de abordare a 
clasei de elevi şi structurile dimensionale ale 
acesteia, în scopul asigurării conduitelor 
corespunzătoare pentru desfăşurarea proce-
sului de predare-învăţare-evaluare [4]. 

Această lucrare a apărut din necesitatea 
de a studia comportamentele adolescenţilor 
şi de a găsi un set de metode clare şi practice 
din afara lecţiei, şi anume prin activităţi 
extracurriculare, pe care să le poată folosi un 
cadru didactic în activitatea de zi cu zi pentru 
a realiza un management eficient al clasei de 
vârstă şcolară mare. Premisa de la care se 

C 
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porneşte este că fiecare profesor doreşte să 
dezvolte copiilor cu care lucrează, abilităţi de 
viaţă care să le asigure acestora o funcţionare 
eficientă în societate. Să poată deveni lideri 
şi, la rândul lor să poată fi cooperanţi în a fi 
conduşi. Suntem interesaţi să vedem că cei 
care ne sunt discipoli au simţul răspunderii, 
se por autoorganiza, ştiu să discearnă între ce 
este corect şi ce nu, au capacitatea de a lua 
decizii, sunt oameni de încredere, au acele 
competenţe care îi ajută să reuşească în ce îşi 
propun şi se pot adapta unor reguli comune. 
O abordare eficientă a managementului clasei 
de adolescenţi, de către cadrul didactic, îl 
învaţă pe elev autodisciplina şi asumarea 
responsabilităţii.  

Studiul a analizat participarea adoles-
cenţilor în activităţi extracurriculare şi extra-
şcolare în şcoală şi comunitate, pentru a 
evalua influenţa şi rolul activităţilor în 
managementul clasei de adolescenţi. Studiul 
a constatat că adolescenţii care au perceput 
sprijinul adulţilor au idei mai pozitive în 
abilităţile lor de conducere şi de a fi conduşi.  

Descoperirile sugerează aportul activi-
tăţilor extracurriculare asupra facilitării 
managementului clasei de adolescenţi în 
dependenţă de gradul de implicare a acestora 
în activităţi extraşcolare şi în dependenţă de 
cât de mult, aceste activităţi, au corespuns 
nevoilor grupului ţintă.  

În lucrarea dată ne am propus să 
eficientizam managementul educaţional ca 
un obiectiv mereu actual. Odată cu schim-
bările necesităţilor şi intereselor tinerilor, 
apare şi nevoia de căutare a noi metode de 
îmbunătăţire a procesului de management.  

 Activităţile extracurriculare se enu-
meră printre cele mai democratice, partici-
pative, interesante, uşor de modernizat, 
creative şi formative, modalităţi de educare. 
Acest studiu are menirea de a aduce în 
lumină rolul activităţilor extracurriculare în 
eficientizarea managementului în clasele cu 
vârstă şcolară mare. 

Lucrarea abordează problemele actuale 
ale noii paradigme a managementului educa-
ţional în contextul noilor orientări şi realităţi, 
menite să optimizeze activitatea educaţio-
nală. Problemele actuale care stau în faţa 
realizării unui management calitativ al gru-
pului de adolescenţi sunt tot acelea cu care se 
confruntă şcoala la general: comunicare defi-
cientă elev-elev, elev-profesor, elev-părinte şi 
profesor-părinte, absenteismul, violenţa în 
şcoală etc. Observaţiile recente au arătat că 
există o legătura directă între comporta-
mentul adolescenţilor în şcoală şi rezultatele 
procesului de instruire. În consecinţă, multe 
dintre acestea nu pot fi diminuate dacă nu se 
iau măsuri eficiente. 

De obicei, măsurile luate în şcoală 
(supraveghere mai strictă a elevilor cu 
comportament deviant, aplicarea unor sancţi-
uni mai severe celor care încalcă în mod 
regulat exigenţele regulamentului şcolar etc.) 
nu vor avea eficienţă maximă dacă nu vor fi 
coordonate cu alte măsuri mai „creative” de 
diminuare a problemelor, cum ar fi formarea 
competenţelor organizatorice în cadrul acti-
vităţilor extracurriculare. Studiul efectuat 
este necesar în soluţionarea teoretică şi 
practică a problemelor înfruntate în timpul 
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organizării clasei‚ prin investigarea aspectu-
lui extracurricular şi stabilirea unor soluţii. 

Cercetarea evoluării sau schimbării 
culturii organizatorice a clasei de adolescenţi 
în timpul şi după o serie de participări/ 
implicări ale elevilor în activităţi extracurri-
culare proiectate conform necesităţilor ele-
vilor. Rezultatul va fi recunoaşterea şi de 
către elevi a corelaţiei directe între partici-
parea la activităţi extracurriculare ce răspund 
nevoilor grupului ţintă şi comportament, 
precum şi identificarea cu cooperarea lor 
directă şi interesată tipurilor principale de 
activităţi adaptate la necesităţile clasei, care 
să corespundă gradului de dificultate, să 
stimuleze interesul acestora pentru respec-
tiva activitate, precum şi să contribuie la 
creşterea nivelului de conştientizare al elevi-
lor în privinţa responsabilităţii care le revine 
cu privire la managementul clasei, inclusiv 
cultivarea şi perfecţionarea competenţelor 
sociale ale elevilor. 

Scopul acestei teze este de a demonstra 
rolul activităţilor extracurriculare ca moda-
litare de management al clasei de adolescenţi, 
prin elaborarea unui program de cercetare şi 
activitate.  

Scopul este promovarea activităţilor 
extracurriculare cu adaptări şi ajustări 
conform caracteristicilor particulare ale gru-
pului, care să stimuleze comportamentul 
pozitiv în timpul orelor şi să faciliteze asimi-
larea eficientă a curriculumului şi eficienti-
zarea procesului de instruire.  

Un instrument al reglementării activi-
tăţilor extracurriculare în şcoală, îl reprezintă 
consiliul profesoral – organ important în 

managementul colectivului didactic. Este 
necesar de a se discuta la consiliile profe-
sorale, la şedinţele catedrelor, lansarea 
programelor, a proiectelor şi studiilor în 
vederea îmbunătăţirii activităţilor extracurri-
culare. Acestea nu trebuie realizate de dragul 
portofoliului, dar cu scopul fructificării 
parteneriatului şcoală-familie, a prevenirii 
fenomenului nereuşitei şcolare şi a insucce-
sului în mediul şcolar. Fiecare activitate 
trebuie planificată cu scopul de a atinge un 
obiectiv-ţintă. Obiectivul nu poate fi formulat 
decât în urma studiului problemelor 
existente în şcoală.  

A administra o clasă de adolescenţi este 
asemeni lucrului agricultorului în primăvară. 
„Roadele toamnei” pot fi calitative doar în 
urma unui management al resurselor şi 
tehnicilor de primăvară. Adolescenţii sunt ca 
primăvara, şi caldă, şi friguroasă. Nu e greu 
pentru ei să treacă de la zâmbete la lacrimi 
foarte rapid. Doar un diriginte calm şi 
profesional le poate cultiva, prin simulări, 
studii de caz, diverse alte activităţi, un simţ al 
autocontrolului. Atunci când hormonii tulbu-
ră starea adolescentului, puterea autocon-
trolului, în diverse situaţii, calmează. Accen-
tul, în astfel de cazuri, trebuie pus pe 
optimizarea comunicării diriginte-elev, diri-
ginte-părinte, diriginte-profesor.  

Practic toate problemele ce ţin de asigu-
rarea unui management educaţional de 
calitate sunt legate de comunicare, care are 
drept obiectiv major stabilirea legăturilor 
reciproce la diferite niveluri şi a unei 
colaborări eficiente între agenţii educaţionali, 
comunicării referindu-i rolul de transmitere a 
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mesajelor, gândurilor, ideilor şi sentimen-
telor. Astfel, comunicarea este predominantă 
în procesul de învăţare/predare/evaluare şi 
este important ca toţi cei implicaţi să 
înţeleagă acest fapt.  

Activităţile extracurriculare sunt un 
prilej bun în exersarea comunicării şi a 
rolurilor de grup. Comunicarea ne permite, 
în astfel de situaţii, să descoperim în fiecare 
personalitate o lume aparte. Nu în zadar 
francezii, cu referinţă la diversitatea speciei 

umane, spun că lumea este în culori. Iată de 
ce comunicarea în grupul şcolar devine 
deseori dificilă şi pierde din ponderea 
eficienţei dacă ne axăm pe diferenţe şi 
prejudecăţi. Pentru o comunicare eficientă o 
mare însemnătate are nivelul de înţelegere 
între persoane. De asemenea, reprezentările 
pe care interlocutorii le pot avea unii despre 
alţii sau despre rolurile lor, reciproc, riscă să 
falsifice interpretarea mesajelor, perturbân-
du-se claritatea sau stabilirea identificărilor.  

  

Figura 1. Comunicarea coordonată 

Este necesar de a evita, prin comu-
nicare, situaţiile de conflict, de ameninţare, 
de a aplica în rezolvarea conflictelor a tacticii 
„câştig-câştig”. O problemă majoră a proce-
sului educaţional, care reprezintă un impedi-
ment trainic în facilitatea derulării activităţii 
de management şcolar, reprezintă comuni-
carea ineficientă, atât între elevi-elevi, cât şi 
între elevi-profesori. La o primă viziune pare 
a fi ireal, atât timp cât, în genere, educaţia nu 
poate derula fără comunicare. Dar oare se 
ascultă participanţii la comunicare, sau doar 

se aud? Unde nu e comunicare calitativă, nu 
există relaţie. Or, în timpul lecţiilor obişnuite, 
acest lucru nu se dezvoltă în toată libertatea 
de care are nevoie. Aici punem accentul pe 
rolul activităţilor extracurriculare în dezvol-
tarea comunicării intergrup. Pentru a se 
cunoaşte mai bine, e necesar de ieşit din 
găoacea tradiţională. Deseori cele mai 
trainice prietenii dintre elevi s-au legat în 
afara şcolii, pe terenul de joacă. De ce nu am 
simula condiţii similare atât pe teritoriul 
şcolii, cât şi în afara ei, dar cu nişte scopuri 

 COMUNICAREA 
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 Părinte 

 Profesor 
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bine stabilite? „Dăm Cezarului ce-i a 
Cezarului”. Oferim elevilor spaţiu, condiţii, 
metode interactive, le oferim şi puterea de a 
decide, de a alege în dependenţă de nevoile 
lor. Nevoi înţelese prin comunicare, studii, 
analize. Spre regret, nu se prea practică studii 
sistematice. Generaţiile se schimbă, deci şi 
nevoile se modifică. Pe lângă scopurile 
generale ale educaţiei întotdeauna apar noi 
obiective în rezolvarea problemelor actuale. 
Ca orice demers orientat către o finalitate, 
activitatea extracurriculară presupune o 
anume structurare şi organizare, asigurate 
de corelarea activităţilor de proiectare, imple-
mentare şi evaluare. Reuşita activităţilor 
extracurriculare rezidă deci în gestionarea 
celor trei procese şi în asigurarea relaţiei ce se 
stabileşte între acestea. În cadrul activităţilor 
extracurriculare, cele trei procese nu se 
constituie în procese originale, diferite cu 
mult de caracteristicile identificabile în orice 
situaţie educaţională din şcoală, dar esenţa 
lor stă în particularizare, prin prisma 
specificului categoriei de activităţi extracurri-
culare pe care le vizează. Există însă nişte 
repere generale, identificabile în cadrul 
fiecărui proces, indiferent de tipul de activi-
tate extracurriculară avută în vedere. 
Indiferent de nivelul de acţiune şi de tipul de 
control, procesul proiectării activităţilor 
extracurriculare se desfăşoară în mai multe 
etape şi se manifestă, ca orice proces de 
proiectare, ca un proces pentafazic [1], 
structurat în jurul următoarelor aspecte, 
asupra cărora am încercat să oferim câteva 
note apreciative: 

1. Selectarea finalităţilor, scopurilor şi
obiectivelor ce se doresc a fi atinse prin 
procesul de implementare a activităţilor 
extracurriculare. 

2. Alegerea experienţelor extracurri-
culare necesare atingerii finalităţilor educa-
ţionale, planificate şi organizate în prealabil, 
conform caracteristicilor situaţiei educaţio-
nale, finalităţilor urmărite, conţinuturilor 
curriculare, dar mai ales, particularităţilor de 
vârstă şi individuale ale educabililor. 

3. Alegerea conţinuturilor prin interme-
diul cărora este oferită experienţa de învă-
ţare, conform unor criterii de selecţie mai 
puţin riguroase şi ştiinţifice, şi mai de grabă, 
centrate pe nevoile şi interesele educabililor.  

4. Organizarea şi integrarea experien-
ţelor şi conţinuturilor în activităţi specifice cu 
caracter extracurricular şi anticiparea moda-
lităţilor generale de realizare a acestor două 
aspecte, ca şi repere orientative pentru 
munca efectivă a cadrelor didactice. 

5. Evaluarea eficacităţii tuturor aspecte-
lor din fazele anterioare, ca necesitate pentru 
eficientizarea şi optimizarea activităţilor 
extracurriculare. Modalităţile sunt: evaluarea 
realizată de către principalele categorii de 
persoane care vor fi implicate în activităţile 
extracurriculare şi evaluarea prin testarea 
efectivă în practică a proiectului extra-
curricular, pentru a-i certifica eficienţa. 
Pornind de la criteriul locului desfăşurării 
activităţilor extracurriculare şi instituţia care 
le gestionează, le putem clasifica în: 
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Tabelul 1. Activităţi extracurriculare 
Activităţi extracurriculare desfăşurate: 

- în instituţiile  
de învăţământ, dar în 
afara lecţiei zilnice 

- în afara instituţiilor 
de învăţământ, dar 
sub incidenţa aces-
tora 

- în instituţiile de 
învăţământ, de alte 
instituţii cu funcţii 
educative 

- în afara instituţiilor 
de învăţământ, de 
alte instituţii cu fun-
cţii educative 

În funcţie de grupul ţintă vizat şi dimensiunea acestuia, activităţile extracurriculare sunt: 

Tabelul 2. Activităţi extracurriculare 
Activităţi cu întreaga clasă de elevi Activităţi realizate pe 

grupe de elevi 
Activităţi individualizate 

În funcţie de finalitatea urmărită, activităţile extracurriculare pot fi: 

Tabelul 3. Activităţi extracurriculare 
Activităţi cu caracter predominant infor-
mativ 

Activităţi cu caracter predominant formativ 

Fiecare cadru didactic care doreşte ca activitatea extracurriculară aleasă să formeze un 
grup şcolar integru, trebuie să proiecteze activitatea cu caracter predominant informativ să se 
realizeze prin metode formative. 

În funcţie de dimensiunea educaţională dominantă, activităţile extracurriculare sunt: 

Tabelul 4. Activităţi extracurriculare [12]. 
Activităţi de educaţie 
intelectuală 

Activităţi culturale Activităţi sportive 

Numai o activitate colectivă, condusă şi 
îndrumată cu grijă, poate cuprinde şi satis-
face obiectivele complexe ale muncii educa-
tive puse în faţa colectivului. Activitatea 
extraşcolară a dirigintelui vine să lămurească 
şi să adâncească unele preocupări ale şcolii, 
consolidând cunoştinţele, priceperile şi de-
prinderile şi stimulând interesele, înclinaţiile 

şi aptitudinile elevilor. Activitatea practică va 
cuprinde un sistem de acţiuni educative, 
organizate în funcţie de nivelul de dezvoltare 
al elevilor clasei, de preocupările şi proble-
mele care-i frământă la un moment dat, de 
faptele de viaţă care-i mobilizează şi intere-
sează. Astfel de acţiuni sunt:  
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 organizarea unor întâlniri şi discuţii cu
personalităţi culturale şi ştiinţifice;

 vizite în instituţii culturale, muzee,
expoziţii de artă, spre a le oferi elevilor
posibilitatea de a cunoaşte concret sen-
sul unei munci desfăşurată cu pasiune;

 dezbaterea unor fapte de viaţă, cunos-
cute de elevi pentru a le influenţa
opiniile;

 participarea la acţiuni şi evenimente
importante care să consolideze deprin-
deri de muncă şi opţiuni şcolare şi
profesionale.
„Profesorul îi poate influenţa pozitiv

atât pe tineri, cât şi pe adulţi, prin organi-
zarea şi îndrumarea diferitelor forme de 
activitate: conferinţe, dezbateri, serii de 
întrebări şi răspunsuri, audiţii şi vizionări în 
colectiv urmate de comentarii, organizate la 
casele corpului didactic, cluburi, biblioteci, 
muzee, case de lectură şi de creaţie. Stimu-
larea intereselor şi a talentelor ca şi încurajare 
de orice gen a creaţiilor, trebuie să 
caracterizeze întreaga activitate a profeso-
rului, dovedindu-şi astfel angajarea şi res-
ponsabilitatea faţă de colectivitate” [2]. 

Învăţându-i, prin diverse metode, cum 
să înveţe, cum să-şi organizeze munca, cum 
să-şi formeze priceperi, deprinderi şi atitu-
dini corespunzătoare în activitatea de instru-
ire, dirigintele îi ajută, de fapt să se integreze 
cu succes în colectivul şcolar şi să-şi găsească 
drumul propriu al auto-realizării şi al auto-
formării. 

Cercetarea a fost realizată în baza 
metodelor cantitative şi calitative: ancheta, 
fişa de observaţie, experimentul, observaţia şi 

analiza documentelor. Ancheta realizată a 
urmărit satisfacerea cerinţelor eşantionului în 
raport cu grupul ţintă şi colectarea informa-
ţiilor. Pentru asigurarea reprezentativităţii, 
ancheta a fost realizată pe eşantionul a cel 
puţin două şcoli. Întrebările formulate în 
chestionare sunt de opinie, ca tip – deschise, 
care lasă subiecţii să organizeze răspunsurile 
lor cum intenţionează, atât din punctul de 
vedere al conţinutului cât şi din cel al formei. 
Acest lucru permite o analiză mai detaliată a 
nevoilor elevilor, precum şi culegerea unor 
sugestii ce se se subînţeleg din răspunsurile 
oferite. Întrebările deschise permit libertatea 
subiecţilor de a răspunde la întrebări şi şansa 
de a furniza răspunsuri în profunzime. Mai 
mult, ele îi dau cercetătorului şansa de a 
întreba: „De ce a-ţi oferit un răspuns parti-
cular?” sau „Puteţi să explicaţi mai detaliat 
răspunsul dvs.?”Această flexibilitate permite 
obţinerea informaţiilor despre sentimentele şi 
motivele care se află în spatele răspunsurilor 
elevilor. Întrebările deschise permit răspun-
suri pe care cercetătorul nu le prevede 
posibile în construcţia chestionarului, răs-
punsuri care pot sugera relaţii posibile cu alte 
răspunsuri sau variabile. 

Cunoaşterea profilului psihologic al 
vârstei şi al individului adolescentului ser-
veşte drept temelie pentru: formularea 
cerinţelor, selectarea şi aplicarea unor metode 
şi procedee specifice în proiectarea şi deru-
larea activităţilor extracurriculare, organi-
zarea raţională a diferitelor acţiuni educative, 
folosirea anumitor procedee ale dezaprobării 
etc. 



 
217 

 

Pentru a obţine un management efici-
ent al clasei de adolescenţi este necesar ca 
orice activitate extracurriculară să fie bazată 
pe câteva principii: 
 Principiul corelării funcţionale între 

„cerinţe” şi „oferta educaţională”; 
 Principiul acordării de şanse egale 

tuturor beneficiarilor; 
 Principiul bucuriei succesului sau opti-

mismului pedagogic; 
 Principiul valorificării resurselor pozi-

tive ale personalităţii umane în vederea 
eliminării celor negative; 

 Principiul susţinerii reciproce; 
 Principiul îmbinării exigenţei faţă de 

elev cu respectul pentru el; 
 Principiul coeziunii grupului şcolar; 
 Principiul respectării regulilor stabilite 

de grup. 
Pedagogului îi revine sarcina, ca, por-

nind de la elementele existente, să intervină 
pentru înlăturarea unor trăsături şi mani-
festări negative din conduita adolescentului. 
Aceasta este o cale indirectă de acţiune şi 
impune o îmbinare a întăririi, încurajării 
pozitive cu cea a dezaprobării manifestelor 
nedorite, accentul punându-se pe cea pozi-
tivă.  

În acest scop cadrele didactice trebuie 
să cunoască bine personalitatea adolescen-
tului/elevului pentru ai distinge trăsăturile. 
„Aveţi grijă de el ca de cel mai delicat 
freamăt al sufletului uman, nu abuzaţi de 
puterea dumneavoastră..” „Adevăratul rost 
al pedagogiei constă în a ajuta chiar şi celui 
copil, căruia îi este greu ceea ce este uşor 
altora, să nu se considere cu totul inferior, să 

simtă marea bucurie omenească – bucuria 
cunoaşterii, succesului, bucuria creaţiei” [3]. 
Copilul cu o reuşită academică joasă poate se 
poate simţi om de succes într-o activitate 
extraşcolară, dacă pedagogul ştie să îi 
încredinţeze un rol adecvat personalităţii şi 
capacităţilor lui. Acest fapt îl ajută să se 
integreze perfect în grupul şcolar, să obţină 
încredere şi să i se asculte opiniile personale. 
Toate astea ajută ulterior pedagogul în 
gestiunea colectivului de elevi şi în atribuirea 
diferitor sarcini şcolare fiecăruia. Dacă 
adolescentul a învăţat să îşi susţină colegii în 
diverse activităţi, dacă el a înţeles cât de 
important este pentru succes, să fii tacticos, 
răbdător şi chiar altruist într-o activitate 
extraşcolară, el nu va uita de aceste trăsături 
în afara acestor activităţi. 

Prin participarea la activităţi extracurri-
culare elevul adolescent obţine numeroase 
avantaje care ulterior devin importante în 
procesul de management al grupului şcolar: 

Responsabilitate - „O călătorie de o mie 
de mile începe cu un pas.” (proverb chine-
zesc). 

Înţelepciune - „Singura avere nepie-
ritoare e înţelepciunea” [146p. 32]. 

Muncă - „Munca necurmată învinge 
totul” [146p. 32].  

Ştiinţă - „Ştiinta este putere” [146p. 32]. 
Calităţi – „Pentru un talent adevărat, 

orice defect poate deveni calitate. Marile 
talente au capacitatea de a-şi transforma 
micile defecte în calităţi.” [147p. 32]. 

Managementul clasei de elevi repre-
zintă teoria şi practica, ştiinţa şi arta 
proiectării, organizării, coordonării, evaluării, 
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reglării elementelor activităţii educative (nu 
numai a resurselor), ca activitate de dezvol-
tare liberă, integrală, armonioasă, a indivi-
dualităţii umane, în mod permanent, pentru 
afirmarea autonomă şi creativă a persona-
lităţii sale, conform idealului stabilit la 
nivelul politicii educaţionale naţionale şi 
europene. 

Rolul activităţilor extracurriculare în 
managementul clasei de adolescenţi este 
demonstrat teoretic şi practic ca fiind de o 
importanţă majoră prin formarea compe-
tenţelor de viaţă şi personalităţii elevului 
adolescent. Prin formele sale specifice, 
activitatea educativă extracurriculară şi 
extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi 
stimulează implicarea tinerei generaţii în 
actul decizional în contextul respectării 
drepturilor omului şi al asumării responsa-
bilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o 
simbioză lucrativă între componenta cogni-
tivă şi cea comportamentală. Studiul dat a 
constatat că adolescenţii care au perceput 
sprijinul adulţilor au percepţii mai pozitive 
ale abilităţilor lor de conducere şi de a fi 
conduşi.  

Descoperirile sugerează aportul activi-
tăţilor extracurriculare asupra facilitării ma-
nagementului clasei de adolescenţi în depen-
denţă de gradul de implicare a acestora în 
activităţi extraşcolare şi în dependenţă de cât 
de mult, aceste activităţi, au corespuns 
nevoilor grupului ţintă. 

 Este regretabil faptul că activităţilor 
extraşcolare, după părerea mea, nu li se 
acordă atenţia cuvenită. În contextul crizei 
economico-financiare în care se află, în mod 

regretabil, ţara noastră, domeniul activităţilor 
extracurriculare nu are parte de finanţarea şi 
dezvoltarea necesară. Un număr considerabil 
de elevi nu participă, sau participă foarte rar 
în activităţi din afara clasei, deci, nu profită 
de o serie de competenţe şi oportunităţi de 
dezvoltare. Activităţile realizate în instituţia 
şcolară sunt dictate „de sus” şi nu întot-
deauna corespund necesităţilor grupului 
ţintă. Elevii, deseori, participă cu idei la 
realizarea anumitor activităţi, însă nu iau 
parte la decizia temei unei sau altei activităţi. 
Elevii, cu vârstă şcolară mare, se află la o 
etapă a vieţii lor, în care îşi definesc 
personalitatea, suferă diverse schimbări 
fizico-psihologice şi simt nevoia de a face 
parte din grup şi de a-şi manifesta 
personalitatea. Activităţile extracurriculare 
reprezintă un bun prilej în realizarea acestor 
necesităţi. În astfel de momente organiza-
torice, fiecare se poate prezenta ca 
organizator şi coparticipant important. 
Dirigintele poate descoperi acele „hăţuri” 
necesare în procesul de management şcolar. 
După o serie de activităţi în comun, grupul 
şcolar devine mai fuzionat şi mai definit, este 
mai uşor de administrat şi autoorganiza. 

I. „Managementul pedagogic e definit 
ca ştiinţa şi arta de a pregăti resursele umane, 
de a forma personalităţi, potrivit unor 
finalităţi acceptate de individ şi de societate”. 
Apoi e definit ca,,un ansamblu de principii şi 
funcţii, de norme şi metode de conducere 
care asigură realizarea obiectivelor siste-
mului educativ, la standarde de calitate şi 
eficienţă cât mai înalte, iar la nivelul fiecărui 
sistem educativ se afirmă note specifice”[16p. 
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20]. În consecinţă, activitatea educativă 
extracurriculară reprezintă spaţiul aplicativ 
care permite transferul şi aplicabilitatea 
cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor do-
bândite în sistemul de învăţământ.  

Dezvoltarea corectă a adolescenţilor se 
bazează pe stimularea mai multor arii în 
strânsă legătură cu activitatea lor. Pentru a 
depăşi dificultăţile de relaţionare, este util ca 
diriginţii să-şi stabilească strategii de 
comunicare în relaţionarea cu elevii bazate pe 
empatie şi înţelegerea nevoilor, încredere şi 
respectarea intimităţii. Un adolescent echili-
brat alege activităţi care contribuie la 
dezvoltarea caracterului, creşterea încrederii 
în sine, dezvoltarea abilităţilor de socializare, 
identificarea pasiunilor şi luarea deciziilor. 
Activităţile extracurriculare nu trebuie să fie 
o obligaţie. Ele trebuie să aducă plăcere
adolescentului. Activităţile extracurriculare 
sunt o sursă de dezvoltare, de divertisment. 
Participarea la activităţi extraşcolare face să 
te simţi bine, să te se simţi confortabil la 
şcoală. Aici trebuie de subliniat necesitatea 
de a menţine un echilibru între şcoală, 
activităţi extracurriculare, timp liber, relaxare 
şi familie. 

Accentul se pune nu pe simpla pre-
zenţă sau absenţă a unui program de 
activităţi extracurriculare, ci pe măsura 
modului de participare şi interacţiune a 
elevului cu acestea, în sensul că o activitate 
prezentă, dar indiferentă subiectului cu care 
vine în contact, este inertă din perspectiva 
dezvoltării acestuia. Altfel spus, condiţia 
dezvoltării este ca factorul de mediu extra-
curricular să acţioneze asupra individului, iar 

acesta să reacţioneze prin intermediul unei 
activităţi proprii specifice. Acţiunea facto-
rului de mediu extraşcolar, la fel ca şi cea a 
eredităţii, este una de factură aleatorie 
putând fi în egală măsură o şansă a 
dezvoltării sociale sau un blocaj al acesteia.  

Recomandările şi concluziile finale: 
a) Activităţile extracurriculare cultivă

la elevi: responsabilitate, respect, 
sentiment de prietenie, ataşament 
de grup, autoorganizare, respecta-
rea regulilor etc., toate fiind calităţi 
necesare în realizarea manage-
mentului clasei de elevi. 

b) Participarea constantă în viaţa
extraşcolară diminuează riscul de 
implicare în activităţi dubioase pre-
cum delicvenţă, consum de tutun, 
alcool, droguri etc., impedimente 
grave în realizarea unui manage-
ment educaţional eficient.  

c) Planificarea activităţilor extracurri-
culare se efectuează strategic spre 
ţintirea obiectivelor bine determi-
nate iniţial, nu doar pentru „bifa-
rea” în registrele şcolare. 

d) Fiecare instituţie şcolară trebuie să
ofere o gamă cât mai largă de 
activităţi extracurriculare, diverse 
teme, subiecte şi modalităţi de re-
alizare a acestora, astfel încât fie-
care elev să se regăsească în viaţa 
extraşcolară. 

e) Participarea elevilor în luarea deci-
ziilor reprezintă un bun mijloc de 
motivare şi determinare în alegerea 
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şi implicarea activă a tinerilor în 
activităţi propice dezvoltării. 

f)  Activităţile extracurriculare trebuie 
planificate nu doar în conformitate 
cu strategia naţională de dezvoltare 
a învăţământului, dar, în primul 
rând, conform nevoilor elevilor din 
şcoala/mediul/localitatea dată, astfel 
încât aceştia să găsească soluţii la 
problemele lor. 

g) Activităţile extraşcolare trebuie 
realizate conform timpului şi vieţii 
actuale, prin metode atractive 
elevilor. 

h) Implicarea elevilor în activităţi 
extracurriculare se face din primele 
etape ale formării grupului şcolar. 

Rolul activităţilor extracurriculare în 
managementul clasei de adolescenţi repre-
zintă o punte de educaţie aflată între şcoală 
şi societate. Finisez prin fraza lui Victor 
Hugo „Cel ce deschide o şcoală, închide o 
temniţă”, parafrazând: cel ce participă în 
activităţi extracurriculare, îşi deschide o uşă 
spre dezvoltare şi închide o uşă spre 
comportamentul de risc, atât de nefast nu 
doar pentru şcoală sau managementul 
şcolar, dar pentru viaţă, în general. 
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plicarea jocului muzical-didactic în 
cadrul activităţii de educaţie muzi-
cală în învăţământul preşcolar are o 

funcţie esenţială în structurarea eului afectiv, 
motivaţional, cognitiv şi social, deoarece este 
manifestarea primară a atitudinii creative a 
copiilor faţă de ceea ce îi înconjoară, întrucât 
stimulează imaginaţia, gândirea şi creează 
buna dispoziţie. 

Reflectând asupra procesului de preda-
re-învăţare am considerat că este indiscutabil 
faptul că jocul muzical-didactic este metoda 
principală care contribuie la optimizarea 
abilităţilor muzicale ale copiilor. La vârsta 
preşcolară, jocul este metoda cea mai reuşită 
pentru a afla ceva nou. 

Jocul muzical-didactic, utilizat la toate 
etapele activităţii muzicale (audiţie, cânt, 
dans, interpretare la instrumente pentru 
copii), prezintă o importanţă covârşitoare, 
întrucât este o activitate care produce 
satisfacţii şi plăceri, îi atrage şi îi interesează, 
prilejuind copiilor trăiri emoţionale din cele 
mai puternice. 

Jocul muzical-didactic, utilizat la toate 
etapele activităţii muzicale (audiţie, cânt, 
dans, interpretare la instrumente pentru 
copii), prezintă o importanţă covârşitoare, 
întrucât este o activitate care produce 
satisfacţii şi plăceri, îi atrage şi îi interesează, 
prilejuind copiilor trăiri emoţionale din cele 
mai puternice. 

Prin cercetarea dată am urmărit să 
demonstrez că lipsa jocului muzical-didactic, 
sau înlocuirea lui cu ascultarea vorbelor, 
duce la blocarea energiilor care susţin 
dezvoltarea. Efortul depus de copii este din 
ce în ce mai mare şi sunt mulţi acei care 
clachează în faţa efortului, dezvoltarea lor 
stagnează sau intră într-un regretabil regres. 
De aceea o atenţie sporită trebuie de acordat 
activităţii de bază a preşcolarilor – jocului 
muzical-didactic. 

1. Jocul muzical-didactic trebuie folosit 
sistematic în procesul de predare-
învăţare. 

2. Trebuie de format deprinderi de joc la 
copii pentru a obţine eficienţă. 

A 
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3. Copiii trebuie să-şi completeze perma-
nent minioficiul cu variate tipuri de
jocuri.

4. De antrenat copiii în alcătuirea carto-
tecilor jocurilor muzical-didactice.

5. De creat materiale intuitive pentru
realizarea jocurilor muzical-didactice.

6. De antrenat copiii în crearea variantelor
proprii de jocuri muzical-didactice
pentru a stimula creativitatea lor.
Forma de bază a educaţiei muzicale

este jocul, până la „dramaturgia muzicală”. 
Jocul ca metodă şi formă este una din marele 
inovaţii metodologice ale învăţământului 
tradiţional. Chiar dacă a văzut kindergartenul 
ca „uvertură” la şcoala pestalozziană (şcoala 
intuiţiei şi a exerciţiului), care recomandă 
jocul numai pentru vârstele preşcolare, un 
moment de avangardă în care se regle-
mentează o altă relaţie între profesor şi elev 
(acum partener de joc) în care se evidenţiază 
noi finalităţi: libertatea de acţiune şi 
elementul „interes’’. Jocul este o „activitate 
multiplă” cu lucrările pentru plăcere senzo-
rială, el nu înseamnă însă sincretism, ci 
numai intuiţia formelor cu simboluri, deci 
intuiţia aşa numitelor daruri. Cele şapte 
daruri nu sunt active, decât un număr 
esenţial de mijloace didactice vizualizate, 
corpuri geometrice cu care copiii se joacă în 
grădină sau în atelier, cântece [3].  

Principii necesare învăţământului celor 
mici: 
 principiul activităţii într-o formă

complexă, sincretică a jocului. În joc,
copilul îşi exersează energia fizică, dar
şi sufletească, adică îşi imaginează,

judecă, are spirit de iniţiativă, are 
diverse sentimente, îşi exersează hotă-
rârea şi voinţa;  

 principiul intuiţiei prin toate simţurile;
 principiul legăturii dintre intuiţie şi

activitatea practică.

O altă teorie importantă - jocul este
forma şi metoda diferenţiată de instruire a 
copiilor, punând accentul pe nevoia spontană 
a copilului. 

Această metodă este o metodă a „şcolii 
active” pentru că:  
 lucrează în grupuri de copii sau

individual pentru acomodarea, armo-
nizarea activităţilor cu nivelul de 
aptitudine a copiilor; 

 elevii nu se mai instruiesc teoretic, ci
prin exerciţii-joc îşi formează şi îşi 
dezvoltă simţurile şi prin mici activităţi, 
ce au ca scop formarea unor elemente 
de educaţie morală, comportament 
social, formarea atenţiei etc. 

 metoda nu depăşeşte, prin programa
de cîntece, sistemul ritmic, sistemul 
metric şi sistemul tonal, problematica 
didacticii tradiţionale, în ceea ce nu-
mim noi conţinut muzical. Rolul educa-
torului este cel imaginat de „şcoala 
activă” şi anume acela de a crea condiţii 
pentru satisfacerea „chemărilor lăun-
trice, senzoriale ale copilului”, după 
care trebuie să se retragă [2]. 
Jocul muzical – formă dinamică a 

jocurilor instructive – are asupra copilului 
influenţe educativ-formative mai profunde, 
decât cele obţinute de la alte tipuri de jocuri, 
datorită intrării în acţiune în vâltoarea jocului 
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– a calităţilor de transfer ale muzicii, o
particularitate specifică acestei arte. Ea se 
manifestă în puterea de modelare şi cizelare 
pozitivă a psihicului şi chiar a fizicului 
copilului [1]. 

Unul din mijloacele principale de 
dezvoltare a activităţii muzicale indepen-

dente a copiilor este jocul muzical - didactic. 
El uneşte toate aspectele activităţii muzicale: 
audiţia muzicală, cântul, dansul, interpre-
tarea la instrumentele muzicale jucării 
(Figura 1).  

Figura 1. Aplicarea jocului muzical – didactic 

Principala distincţie a jocurilor musical 
-didactice este să formeze la copii aptitudini 
muzicale, să-i ajute să perceapă raportul 
sunetelor înalte în formule accesibile de joc, 

să dezvolte simţul ritmului, auzul timbral, 
să-i îndemne să folosească la activităţile 
independente cele învăţate 

Jocul muzical - didactic 
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Figura 2. Principalele distincţii ale jocurilor muzical-didactice 

Jocurile muzical-didactice îmbogăţesc 
copiii cu impresii noi, le dezvoltă iniţiativa, 
independenţa, capacitatea de a deosebi însu-
şirile principale a sunetului muzical. Valoa-
rea pedagogică a jocurilor muzical-didactice 
este aceea de a deschide în faţa copiilor calea 
întrebuinţării cunoştinţelor primite în viaţă. 
Ca şi alte jocuri, cele muzicale trebuie să 
includă dezvoltarea activităţilor de joacă. Ele 
trebuie să-i ajute pe copii, într-o formă intere-
santă, să audă, să deosebească, să compare 
unele proprietăţi ale muzicii, iar după aceasta 
să acţioneze cu ele. 

Activitatea independentă a copiilor în 
grădiniţa de copii este foarte variată. Printre 
ele este şi cea muzicală. În timpul liber copiii 

organizează jocuri însoţite de cântec, 
improvizează la instrumente muzicale pentru 
copii, organizează prezentări teatralizate. 
Una dintre cele mai bune metode de 
dezvoltare a activităţii muzicale indepen-
dente ale copiilor sunt jocurile muzical - 
didactice. Ele unesc în sine toate comparti-
mentele activităţii muzicale: cânt, audiţie, 
mişcări muzical - ritmice, interpretare la 
instrumente muzicale pentru copii. 

În copilăria mică şi mijlocie, jocul 
constituie tipul fundamental de activitate. 
Rolul principal al jocului muzical - didactic 
este formarea la copii a capacităţilor muzicale 
într-o formă accesibilă de joc, să-i ajutăm să 
deosebească sunetele înalte de cele joase, să le 

Să formeze la copii aptitudini muzicale 

Să-i îndemne să folosească cele învăţate la 
activităţile independente 

Să-i ajute să perceapă raportul sunetelor 
înalte 

Să dezvolte simţul ritmic 

Să dezvolte auzul timbral 
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dezvoltăm simţul ritmic, timbral şi auzul 
dinamic, să le trezim dorinţa de a acţiona 
independent, folosind cunoştinţele căpătate 
în cadrul activităţii muzicale. Jocurile 
muzical - didactice îmbogăţesc impresiile 
copiilor, le dezvoltă iniţiativa, independenţa, 
capacitatea de a percepe, de a deosebi 
însuşirile de bază ale sunetului muzical. 
Valoarea pedagogică a jocurilor muzical - 
didactice constă în faptul că ele deschid în 
faţa copiilor drumul implementării cunoştin-
ţelor căpătate în viaţa practică. 

Ca oricare alt joc, jocul muzical-didactic 
trebuie să includă dezvoltarea acţiunilor de 
joc. La baza materialului didactic stau obiecti-
vele dezvoltării la copii a percepţiei muzicale, 
acţiunea de joc trebuie să ajute copilul, într-o 
formă interesantă, să audă, să compare unele 
proprietăţi ale muzicii, iar apoi să acţioneze 
cu ele. De exemplu: jocurile ,,Telefonul 
muzical”, ,,Din ce cântec suntem” îi vor ajuta 
pe copii să intoneze curat, să aprecieze dacă 
cântecul a fost interpretat corect, să audă 
schimbarea tempoului, dinamica sunetului. 
Jocurile ,,Aminteşte-ţi melodia”, ,,,Repetă” 
dezvoltă simţul ritmic, îi învaţă să intoneze 
exact melodia, desenul ritmic al cântecului. 
Cu acest scop se folosesc diverse materiale 
didactice: cuburi, baghete, zurueli, clopoţei, 
ciocănaşe ritmice sau muzicale. 

În timpul jocului copiii nu doar capată 
cunostinţe muzicale, la ei se formează trăsă-
turile individuale de personalitate, şi, în 
primul rând, simţul de prietenie şi responsa-
bilitate.  

Jocurile muzical-didactice trebuie să fie 
simple şi accesibile, interesante şi captivante. 

Doar în acest caz ele trezesc la copii dorinţa 
de a cânta, audia, a dansa şi a se juca. 

Jocurile muzical-didactice trebuie să fie 
interesante şi viu colorat formate. Copiii 
trebuie să ia parte activă la pregătirea 
materialului necesar pentru aceste jocuri, 
deoarece jocurile, la confecţionarea cărora au 
luat parte copiii, sunt cu mult mai iubite şi 
mai interesante pentru copii. 

Jocurile muzical-didactice se pot orga-
niza, atât în cadrul ativităţii muzicale, cât şi 
în cadrul altor activităţi sau a timpului liber 
[4]. 

La audiţie copiii fac cunoştinţă cu lucrări 
vocale şi instrumentale de diferite caractere, ei 
retrăiesc anumite sentimente. Pentru ca copiii 
să înţeleagă mai bine lucrările muzicale 
folosim jocurile muzical-didactice. 

Ascultarea muzicii joacă un rol 
important la dezvoltarea activităţii de sine 
stătătoare a copiilor. Rezultate bune în acest 
domeniu se poate obţine numai cu condiţia 
unei anumite dezvoltări muzicale pe care 
copiii o primesc la activităţile muzicale. Cum 
o să fie ea constituită, ce fel de hotărîri şi la ce 
scopuri se va ajunge, aceasta va fi rezultatul 
participării active a copiilor în organizarea 
diferitor jocuri muzical-didactice, prin urma-
re li se va oferi un mare ajutor la dezvoltarea 
activităţii muzicale la copii. 

În timpul ascultării muzicii cu copiii la 
grădiniţă se folosesc diferite jucării care pot 
„să vorbească”, să,,se mişte” împreună cu 
copiii. Toate acestea duc la buna reproducere 
a materialului, la perceperea şi memorizarea 
lui. De exemplu în „Săculeţul fermecat” [49. 
p.22] se pot ascunde jucării care au venit la 
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copii în ospeţie. Răsună melodii cunoscute pe 
care copiii le recunosc şi după aceasta 
jucăriile se scot din săculeţ. Ele se salută cu 
copiii. Acestea pot fi jucării obişnuite, moi 
sau păpuşi. Aşa o formă de joacă le place 
copiilor care dialoghează cu păpuşile. Treptat 
datorită jocurilor copiii pot uşor să recu-
noască lucrări muzicale, să deosebească şi să 
recunoască dansul, cântecul de leagăn, 
marşul.  

Pentru a fixa materialul învăţat, la 
capitolul ascultarea muzicii, se întrebuin-
ţează, destul de eficient, în grupele mari, 
jocul muzical-didactic „Găseşte ilustraţia 
cuvenită”. Copiilor le place să ghicească 
melodia cunoscută, să selecteze ilustraţii după 
conţinutul ei. Dacă cineva se încurcă la 
căutarea ilustraţiei, atunci ceilalţi copii vin în 
ajutor. În deosebi copiii recunosc lucrările 
muzicale, audiind secvenţa de la început. În 
grupele mari copiii, de asemenea, fac 
cunoştinţă cu instrumentele muzicale. În 
jocul muzical-didactic „Cum e muzica”, 
copiii stabilesc muzica vocală şi instrumen-
tală. Numărul jucătorilor depinde de canti-
tatea materialului împărţit, poze, cartonaşe 
care ilustrează muzica vocală şi instrumen-
tală. Acest joc se poate efectua, folosindu-se 
discul. Copiii recunosc melodia fără dificul-
tăţi. Ei acoperă jumătatea cartonaşului gol, 
punând-o înaintea instrumentului şi înaintea 
cartonaşului care ilustrează cîntecul. Progra-
ma este construită pe baza cunoaşterii 
copiilor cu muzica de joc, marş, cântec de 
leagăn. Pentru interogarea completă a întregii 
grupe se împart fişe ce ilustrează unul din 

genurile muzicii şi copiii, ascultând, ridică 
fişa corespunzătoare. 

O mare influenţă, la educarea şi dezvol-
tarea muzicală, o au melodiile populare. Ele 
sunt simple şi accesibile pentru toate vârstele. 

Pentru dezvoltarea auzului muzical 
folosim următoarele jocuri muzicale:  

a) Recunoaşterea sursei sonore.
În baza principiului didactic de a porni 

de la cunoscut spre necunoscut este indicat 
ca, primele activităţi muzicale, să se orga-
nizeze sub formă de jocuri de recunoaştere a 
vocilor omeneşti: vocea tatălui, a mamei, a 
bunicului, a bunicii, a fratelui mai mare şi mai 
mic, făcând, astfel, apel la capacitatea 
copilului de a le distinge după înălţimea şi 
timbrul lor. 

Se mai poate apela la recunoaşterea 
după sunete a păsărelelor, a pisicii, a căţe-
lului, claxonul salvării, zgomotul motoarelor 
etc. La început, onomatopeele vor fi însoţite şi 
de silabele specifice, urmând ca mai târziu 
„glasul păsărilor sau animalelor”, semnalele 
maşinilor să fie recunoscute numai după 
sunetele lor specifice, fără silabele omono-
topeice, care sugerează răspunsul şi delimi-
tează problematizarea. În acest caz sunt două 
criterii de diferenţiere: înălţimea şi timbrul. 

Ceva mai târziu se pot intona, pentru a 
fi recunoscute, sunete care au aceeaşi înălţime, 
dar timbruri diferite sau acelaşi timbru, dar 
înălţime diferită. 

b) „Ghiceşte cine te-a strigat” este un alt
joc de recunoaştere a sursei sonore numai 
după timbru, înălţimea vocilor copiilor fiind 
în general aceeaşi. Este o problemă ca dintre 
20 copii să recunoşti vocea celui care te-a 
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strigat, numele tău fiind alcătuit din două-
trei silabe. Este necesară, pentru aceasta, o 
concentrare benevolă maximă a celui în 
cauză, o acutizare auditivă şi un spirit de 
observare ascuţit şi aici, ca şi la jocul anterior, 
trebuie respectate regulile jocului, reguli care 
au acelaşi rol formativ. Răsplata care se 
acordă fiecărui câştigător în parte – un cântec 
special – îi umple inima de bucurie, îl 
îmbărbătează pe cel timid şi-l disciplinează 
pe cel cu mult temperament, ştiindu-se că 
„preşcolarul nu se bucură atât de unele valori 
materiale, cât de ceea ce le poate crea o 
satisfacţie morală”. Totodată, câştigarea su-
fletească a copilului este un resort indispen-
sabil pentru dezvoltarea ulterioară a acestuia. 

c) Se practică des în grădiniţe jocul
„Recunoaşteţi instrumentul” [49. p.40]. 

Propunătorul prezintă copiilor, vizual şi 
auditiv, mai multe instrumente muzicale cu 
denumirile lor: vioară, fluier, muzicuţă, clo-
poţel, pian-jucărie, tamburină, toba, maracas, 
trianglu etc. (la început mai puţine apoi din ce 
în ce mai multe), după care sub formă de joc 
se trece la recunoaşterea fiecăruia după 
timbrul său. Mai târziu, spre complicarea 
jocului şi sporirea atenţiei, a capacităţii de 
concentrare li se cere să recunoască două 
instrumente acţionate simultan, spre exem-
plu: nai-clopoţel, pian-tamburină, muzicuţă-
tobă etc. Jocul este foarte antrenant şi-i 
mobilizează total pe copii, mai ales că regula 
jocului prevede ca răsplată, pentru cei ce 
recunosc, dreptul de a cânta la instrumentul 
respectiv. Tot acest joc impune copiii să 
respecte nişte reguli: să-şi acopere privirea 
spre a nu vedea instrumentul folosit până la 

semnalul propunătorului, să nu răspundă 
neântrebat, să nu şoptească etc, reguli care 
vizează voinţa, capacitatea de autostăpânire, 
disciplina. 

Respectând cerinţele Curriculumului 
preşcolar, în grupa mare, trimestrul I, urmă-
rim următoarele obiective de referinţă la 
audiţia muzicii: 
 Receptarea şi determinarea conţinutului

emoţional în creaţiile muzicale: solemn, 
maestos, duios, liniştit, trist, vesel, vioi. 
Este binevenită aici folosirea jocului 
muzical-didactic „Ghici” [49. p.24]. 
Competenţa specifică: Dezvoltarea aten-

ţiei, receptivităţii şi deprinderilor de a deosebi 
muzica cu caracter vesel, linistit şi trist prin 
intermediul jocului muzical-didactic,,Ghici”, 
utilizând fişe cu imagini. 

Obiective operaţionale: 
 Să reacţioneze la muzica cu caracter

diferit, ridicând fişa respectivă; 
 Să comenteze de ce au ales imaginea

dată; 
Materiale pregătite pentru desfăşurarea jo-

cului: 
 Fişe cu imaginea soarelui – caracter

vesel; nouraşului cu soare – caracter
liniştit; nouraşului – caracter trist
[Anexa 1];

 Material muzical instructiv:
„La plimbare” muz. De B. Dubăsarcki

(caracter vesel); 
„Doina” melodie populară (caracter

liniştit); 
„Toamna” muz. D. Radu (caracter trist)

[37. p.48]. 
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Desfăşurarea jocului: 
Copiilor li se împart câte trei fişe cu 

imagini diferite, leducatorul muzical interpre-
tează prima creaţie cu caracter vesel şi copiii 
ridică imaginea soarelui, urmează interpre-
tarea creaţiei cu caracter liniştit copiii ridică 
imaginea nouraşului cu soare, urmează 
interpretarea creaţiei cu caracter trist şi copiii 
ridică imaginea nouraşului. În urma 
familiarizării cu diverse caractere educatorul 
muzical evaluează cunoştinţele copiilor prin 
exercitarea secvenţelor din creaţii. Copiii dau 
dovadă de cunoştinţe acumulate, ridicând 
fişa corespunzătoare. 

Din experienţa proprie aş spune că 
preşcolarilor le place, nespus de mult, acest 
joc, ei se străduie să fie atenţi şi să ridice fişa 
corespunzătoare. 

Jocului muzical – didactic ca metodă 
activă în cadrul activităţii muzicale a fost şi 
este reflectată în concepţiile multor teore-
ticieni. În urma efectuării acestei cercetări ne 
convingem încă odată că Freobel avea 
dreptate afirmând ,,în joc, copilul îşi exer-
sează energia fizică, dar şi sufletească, adică 
îşi imaginează, judecă, are spirit de iniţiativă, 
are diverse sentimente, îşi exersează hotă-
rârea şi voinţa”. Pentru a atinge performanţe 
în educaţie trebuie pus accentul pe nevoia 
spontană a copilului, jocul. 

 Lucrarea de faţă şi-a propus să demon-
streze eficienţa aplicării jocurilor muzical-
didactice în cadrul tuturor etapelor activităţii 
muzicale. Indiferent de vârsta copiilor şi de 
pregătirea anterioară a lor, orice activitate 
muzicală trebuie să pornească de la practică 
şi să se concretizeze în aceasta. 

 Extinderea jocurilor la această vârstă 
am considerat-o necesară pentru faptul că şi 
educaţia muzicală a copiilor se poate realiza 
prin joc. Educaţia muzicală traditională dato-
rită limitelor ei nu reuşeste să înzestreze 
copiii de azi cu deprinderi care îl fac capabil 
să descopere singur şi să rezolve probleme 
referitoare atât la domeniul muzical cât şi la 
cele legate de propria persoană.  

 Jocurile muzical – didactice folosite în 
cadrul activiăţii muzicale fac parte integrantă 
din procesul de însuşire constientă a elemen-
telor de bază ale limbajului muzical situ-
ându-se la limita superioară. Practicarea lor 
în cadrul activităţilor muzicale au avut rolul 
de a completa şi diversifica metodele didac-
tice specifice educaţiei muzicale tradiţionale 
dezvoltând diferenţierea simţurilor, antre-
narea permanentă a gândirii, a capacităţii de 
concentrare, de coordonare şi deschidere spre 
alte domenii de activitate. Pentru practicarea 
jocurilor musical - didactice de improvizaţie, 
atât în timpul activităţii muzicale, cât şi în 
timpul liber al copiilor este nevoie de o 
educaţie prealabilă în domeniul impro-
vizaţiei. Disponibilitatea spre manifestarea 
liberă, spontană, creativă, la vârste mici este 
mult mai mare, cu cât copilul creste cu atât 
autocontrolul blochează mai mult spiritul 
creativ. Această creativitate trebuie retrezită 
sau recâştigată cu atât mai mult la generaţiile 
de copii care vor deveni viitori dascăli. 

Rezultatele cercetării cu privire la efi-
cienţa jocului muzical – didactic ca metodă 
activă în instruirea copiilor de vârstă pre-
şcolară, confirmă importanţa folosirii acestei 
metode zi de zi, validează valoarea teoretică 
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şi practică a cercetării, semnificaţia tezelor 
înaintate spre susţinere. Modelul sinergetic 
al,,Suportului metodic de utilizare a jocului 
muzical – didactic”, metodologia de imple-
mentare în practicile educaţionale constituie 
valoarea creată a cercetării şi demonstrează 
soluţionarea problemei ştiinţifice investigate, 
ceea ce ne permite a face următoarele 
concluzii generale: 
 S-au selectat instrumentele eficace de

îmbunătăţire a calităţii procesului edu-
caţional. 

 Prezentul,,Suport metodic de utilizare a
jocului muzical – didactic” s-a axat pe 
nevoile specifice ale educatorilor muzi-
cali, care activează în instituţiile preşco-
lare. 

 Acest suport a avut ca bază practicile
deja existente în domeniul educaţiei 
muzicale, ţinându-se cont de particula-
rităţile de vârstă ale copiilor. El s-a 
referit la totalitatea jocurilor muzical – 
didactice utilizate în cadrul tuturor 
etapelor activităţii muzicale şi a fost 
elaborat pentru a fi utilizat de către 
educatorii muzicali din instituţiile 
preşcolare, deoarece nu exista un astfel 
de suport în limba română.  
Cercetarea efectuată ne-a demonstrat 

necesitatea folosirii jocului muzical – didactic 
la toate etapele activităţii muzicale, deoarece 
aduce rezultate foarte bune fără ca copilul să 
depună un efort enorm. 

Recomand jocul muzical – didactic ca 
o metodă creatoare de dezvoltare a persona-
lităţii copilului conducându-l spre autonomie 
şi creativitate, ca educaţia să se desfăşoare 
după regulile jocului, pentru că acestea, de-a 
lungul istoriei omenirii, s-au cristalizat, s-au 
selectat în mod natural, păstrând ceea ce este 
mai valoros, de la jocurile simple din folclor 
până la cele mai complexe jocuri de societate. 
Să folosim jocurile muzical – didactice la 
orice etapă a activităţiii muzicale, ba chiar şi 
în timpul altor activităţi, deoarece lipsa aces-
tuia, sau înlocuirea lui cu ascultarea vorbelor, 
duce la blocarea energiilor care susţin dez-
voltarea. Efortul depus de copii este din ce în 
ce mai mare şi sunt mulţi aceia care clachează 
în fata efortului, dezvoltarea lor stagnează 
sau întră într-un regretabil regres. De aceea o 
atenţie sporită trebuie de acordat activităţii 
de bază a preşcolarilor – jocului muzical-
didactic. Consider că: 

1. Jocul muzical-didactic trebuie folosit
sistematic în procesul de predare-învăţare. 

2. Trebuie de format deprinderi de joc
la copii pentru a obţine eficienţă. 

3. Copii trebuie să-şi completeze per-
manent minioficiul cu variate tipuri de jocuri. 

4. De antrenat copiii în alcătuirea carto-
tecilor jocurilor muzical-didactice. 

5. De creat materiale intuitive pentru
realizarea jocurilor muzical-didactice. 

6. De antrenat copiii în crearea varian-
telor proprii de jocuri muzical-didactice 
pentru a stimula creativitatea lor. 
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uсrаrеа îşi propunе să аbordеzе tеmа 
motivаţiеi personalului din sistemul 
educaţional. Sе prеzintă са асtuаlă, 

rеiеşind din nесеsitаtеа unor studii аprofun-
dаtе în domеniul managementului resurselor 
umane, prесum şi în сonformitаtе сu tеndinţа 
сontеmporаnă dе impliсаrе mаi lаrgă а meca-
nismelor motivaţionale în саdrul sistеmului 
educaţional. 

Еtimologiс noţiunеа „motivаţiе” provi-
nе dе lа сuvântul lаtin movеrе, însеmnând 
mişсаrе. În prеzеnt tеrmеnul nu еstе folosit 
сu sеnsul său dirесt, сi а fost prеluаt pеntru а 
асopеri аspесtеlе vаriаtе аlе proсеsului dе 
асtivаrе а сomportаmеntului umаn. 

Motivаţiа еstе unа dintre problеmеlе 
fundаmеntаlе аlе managementului resurselor 
umane. Problеmаtiса motivаţiеi plеасă dе lа 
сonstаtаrеа еmpiriсă а fаptului сă oriсе 
сomportаmеnt umаn еstе dirесţionаt din 
intеrior, indifеrеnt dасă еstе vorbа dе асţiunе 
sаu gândirе, аltfеl spus, сă lа bаzа сonduitеi 
umаnе sе аflă, întotdеаunа, un аnsаmblu dе 
mobiluri саrе susţin rеаlizаrеа сomportаmеn-
tului umаn. 

Dе rеgulă, сând аnаlizăm асtivitаtеа 
unеi pеrsoаnе, аjungеm în сеlе din urmă lа 
două întrеbаri:  

- dе се а аlеs subiесtul în саuză асеаstă 
vаriаntă şi nu аltа? 

- dе се pеrsistă subiесtul mеnţionаt în 
vаriаntа аlеаsă? 

Răspunsurilе lа асеstе două întrеbări 
rеprеzintă în сеlе din urmă аspесtеlе fundа-
mеntаlе аlе аnаlizеi motivаţiеi, şi аnumе: 

 Dirесţiа асţiunii; 
 Pеrsistеnţа асţiunii. 
Аnаlizа motivаţiеi înсеpе, dе rеgulă, сu 

dеsсriеrеа forţеi еxistеntе în individ, саrе îl 
dеtеrmină să асţionеzе sаu să pеrsistе în 
асţiunе. Еstе сu аtât mаi intеrеsаnt сând sе 
сonstаtă сă doi indivizi аflаţi în situаţii idеn-
tiсе pot аvеа сonduitе diаmеtrаl opusе sаu 
сhiаr асеlаşi individ, în situаţii idеntiсе, dаr 
în momеntе difеritе, poаtе rеасţionа într-un 
mod difеrit. 

În încercarea de a avea o viziune 
comprehensivă asupra importanţei motiva-
ţiei în sistemul psihic uman şi a relaţiei 
acesteia cu alte structuri psihice trebuie 

L 
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menţionat că există abordări teoretice de 
actualitate care integrează factorii motiva-
ţionali şi cognitivi pentru a explica judecăţile 
şi interferenţele sociale, examinând cum pot 
motivele să direcţioneze procesarea cognitivă 
astfel încât aceasta să fie consistentă cu 
motivaţia. De aceea sistemul cognitiv este 
vehiculul sau aparatul prin care se realizează 
motivaţia  

O abordare interesantă a motivaţiei 
pentru carieră în domeniul didactic a fost 
realizată de. Pornind de la constructe din mai 
multe teorii cognitiv motivaţionale, autorii 
creionează un model integrativ al motivaţiei 
pentru profesie a cadrelor didactice, model 
prin care se încearcă depăşirea unor limitări 
ale modelelor existente. 

Modelul integrativ are ca dimensiuni 
teoretice de sprijin modelul neajutorării 
învăţate, reformularea atribuiri şi modelul 
aşteptare-valoare sau modelul discrepanţei 
motivaţionale. 

Neajutorarea învăţată sau reformularea 
atribuirii se referă la faptul că indivizii care 
au trăit un eşec construiesc explicaţii cauzale 
care să explice eşecul [ a]. 

În cazul profesorilor, neajutorarea 
învăţată se referă la faptul că antecedentele 
situaţionale răspunzătoare de lipsa de satis-
facţie a profesorilor includ stări în care 
obiective puternic valorizare sunt cuplate cu 
o aşteptare scăzută pentru realizarea lor [2].
Baza reuşitei profesionale conform acestei 
perspective este reprezentată de valoarea 
percepută a obiectivelor. 

Pentru a explica modelul trebuie evi-
denţiate componentele acestuia. Pe lângă 

aspectele legate de neajutorarea învăţată şi 
teoria aşteptare valoare, autorii mai includ în 
model aspecte ale teoriei autoeficienţei şi 
teoria motivaţiei intrinseci. 

Auto-eficienţa rezultă din atribuirile pe 
care le face individul. Convingerile eficienţei 
formează baza pentru aşteptările legate de 
performanţe Aspectele cognitive ale mode-
lului motivaţional se referă la conceptul de 
convingere ca principiu călăuzitor, orice 
dicton, credinţă religioasă sau pasiune care 
poate da un sens vieţii. Convingerile sunt 
nişte filtre organizate, prestabilite, pentru 
modul în care percepem ceea ce ne 
înconjoară. 

Motivaţia intrinsecă a profesorilor are 
de asemenea rădăcini în autodeterminare şi 
orientarea cadrelor didactice spre această 
profesie. Cu cât este mai mare dorinţa 
personală să continue cariera în profesia 
didactică, cu atât va fi mai crescută motivaţia 
intrinsecă.  

Faptul că atunci când aleg cariera 
didactică profesorii au o valorizare ridicată a 
obiectivelor care şi le propun în formarea 
elevilor şi dezvoltarea carierei personale. Se 
poate spune că au aşteptări ridicate vizavi de 
performanţele pe care le vor realiza în 
activitatea cu elevii şi evoluţia lor personală. 
Interacţionând cu elevii vor înregistra atât 
succese cât şi eşecuri. 

Pornind de la premisa anterioară, auto-
rii demonstrează faptul că primele probleme 
apar dacă atunci când au un eşec profesorii 
vor considera că acesta a depins strict de ei ca 
persoane, deci este vina lor şi atunci când au 
un succes vor considera că acesta se 
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datorează unei conjuncturi favorabile. Ana-
liza succeselor şi eşecurilor va determina 
profesorul să considere că răspunsul elevilor 
nu este dependent de nivelul său de impli-
care în activitatea cu aceştia. În concluzie 
posibilitatea de succes este scăzută şi aceasta 
se datorează şansei nu capacităţilor personale 
ale profesorului. Motivaţia intrinsecă a 
profesorului pentru cariera aleasă va scădea 
deoarece nu mai găseşte satisfacţie în 
programarea şi organizarea activităţii cu 
elevii. Obiectivele pentru care iniţial profe-
sorul a ales cariera didactică nu mai sunt 
valorizate ca la început şi toate acestea au 
impact asupra motivaţiei carului didactic 
pentru profesie. Menţinerea motivaţiei cadre-
lor didactice pentru profesie a devenit un 
deziderat din ce în ce mai dificil datorită 
diversificării problemelor cu care aceştia se 
confruntă mai ales în relaţionarea cu elevii 
dar şi cu sistemul educaţional. 

Bibliografia de specialitate propune o 
serie de modele explicative ale scăderii 
motivaţiei cadrelor didactice, modele care se 
constituie şi în veritabile maniere de inter-
venţie pentru creşterea motivaţiei cadrelor 
didactice. Aceste modele sintetizează idei 
referitoare la neajutorarea învăţată, teoria 
aşteptare valoare, percepţia autoeficienţei şi 
teoria motivaţiei intrinseci. Abordări contem-
porane integrează aspecte legate de motivaţie 
şi cogniţie pentru a explica judecăţile şi 
reacţiile persoanelor. Atunci când va exista 
discrepanţă între motivaţie şi cogniţie, 
tendinţa este de a modela cogniţia pentru a 
corespunde motivaţiei. Dimensiunea cogni-
ţiei greu de schimbat este convingerea ca şi 

manieră de explicaţie familiară faţă de sine, 
faţă de realitatea înconjurătoare şi faţă de 
relaţiile cu această realitate. Aspectele legate 
de motivaţie şi cogniţie se integrează foarte 
bine în dezvoltarea personală prin formarea 
convingerii puterii dobândite la nivel psiho-
logic (empowerment psihologic), care poate 
reprezenta o manieră de creştere a motivaţiei 
pentru profesie la cadrele didactice. 

Аţi obsеrvаt vrеodаtă сât dе difеrit 
асţionеаză oаmеnii în fаţа unor piеdiсi? 
Сând li sе întâmplă un luсru nеplăсut, сum 
аr fi nеpromovаrеа unui еxаmеn, unii 
oаmеni sе аdună şi înсеаrсă din nou. Аlţii 
pаr să rеnunţе şi сonsidеră еşесul drеpt un 
mеsаj саrе lе spunе сă nu mаi mеrită să 
înсеrсе. 

а) Loсul dе сontrol 
Loсul dе сontrol sе rеfеră lа loсаlizаrеа 

сontrolului еvеnimеntеlor, în intеriorul 
nostru sаu în еvеnimеntеlе еxtеrioаrе. Dасă 
аvеm un loс dе сontrol intеrior, înсlinăm să 
сonsidеrăm сă сееа се sе întîmplă dеrivă în 
mаrе mаsurа din propriilе noаstrе еforturi. 
Dасă аvеm un loс dе сontrol еxtеrior, 
înсlinăm să pеrсеpеm сееа се ni sе întîmplă 
са pе o сonsесinţă а situаţiеi în саrе nе аflăm 
sаu а noroсului, sаu а unor fасtori саrе nu аu 
niсi o lеgătură сu noi [1]. 

În gеnеrаl еstе mаi sănаtos din punсt 
dе vеdеrе psihologiс să аi un loс dе сontrol 
intеrior dесât unul еxtеrior, dintr-o mulţimе 
dе motivе. Unul еstе сă pеrsoаnеlе сu un loс 
dе сontrol intеrior sunt, în gеnеrаl, mаi puţin 
strеsаtе dесât сеlе сu un loс dе сontrol 
еxtеrior. O mulţimе dе сеrсеtători аu аrătаt 
сă piеrdеrеа сontrolului еstе strеsаntă pеntru 



234 

fiinţеlе umаnе – nе plасе să simţim сă 
асţiunilе noаstrе sunt importаntе. 

Dасă nе сonsidеrăm сăpаbili dе а 
еxеrсitа un сontrol аsuprа а сееа се ni sе 
întîmplă, аtunсi vom аvеа tеndinţа dе а сăutа 
modаlităţi dе а fасе fаţă еvеnimеntеlor 
nеplăсutе, în loс să lе rесеpţionăm pаsiv, şi 
foаrtе dеs vom сonstаtа сă аstfеl dе 
modаlităţi еxistă. Сhiаr dасă nu putеm 
împiеdiса produсеrеа еvеnimеntului în sinе, 
еxistă dеsеori luсruri саrе pot fi făсutе, 
pеntru са еfесtеlе să nu fiе аtît dе sеrioаsе pе 
сât аr fi putut. Аstfеl dе pеrsoаnе fас fаţă mаi 
binе еvеnimеntеlor strеsаntе dесât pеrsoа-
nеlе сu un loс dе сontrol еxtеrior, саrе 
ассеptă, pur şi simplu, сееа се li sе întîmplă 
şi nu înсеаrсă să sсhimbе nimiс, rеspесtiv 
fiind studеnt-аsistеntiеi soсiаlе е mаi normаl 
să tе сonformеzi normеlor dе ordinе din 
intеriorul sistеmului dесât să înсеrсi а еlа-
borа o strаtеgiе propriе dе сomportаmеnt [1]. 

b) Сonştinţа propriеi еfiсiеnţе
Сonştinţа propriеi еfiсiеnţе еstе lеgаtă 

dе simţul dе сompеtеnţă pеrsonаlă – сât dе 
buni nе сonsidеrăm în rеаlizаrеа unor 
асtivităţi. Nu еstе vorbа dеsprе сееа се аm 
fасut dеjа, dеoаrесе foаrtе multе pеrsoаnе 
pot fасе foаrtе multе luсruri, fără а fi 
сonvinsе сă sunt сompеtеntе în dirесţiа 
rеspесtivă. Mаi сurând, еstе vorbа dе сât dе 
сompеtеnţi nе сonsidеrăm noi înşinе. Dасă 
аvеm сonştinţа propriеi еfiсiеnţе într-un 
domеniu, сum аr fi, să spunеm, асtivitаtеа 
аsistеntiеi soсiаlеo-studеnţеаsсă dе studiеrе 
în profilul аsistеntiеi soсiаlе, аtunсi vom 
invеsti un еfort mаi mаrе şi vom trudi mаi 
mult dесât dасă аutoаprесiеrеа noаstră аr fi 

rеdusă şi nu аm сonsidеrа сă mеrită să fасеm 
un еfort, pеntru сă oriсum nu vom аjungе 
niсăiеri. 

Modul în саrе сonştinţа propriеi 
еfiсiеnţе influеnţеаză асtivităţilе şсolаrе аlе 
сopiilor. Еl а împărţit сopiii în trеi grupuri, 
după сât dе buni еrаu lа mаtеmаtiсă. În 
fiесаrе grup, еxistău şi сopii сu o сonvingеrе 
putеrniсă а propriеi еfiсiеnţе, şi сopii саrе nu 
аvеаu аstfеl dе сonvingеri. Сollins а сonstаtаt 
сă pеrformаnţеlе сopiilor сu o bună аprесiеrе 
dе sinе sunt mаi mаri dесât аlе сеlor 
nесonvinşi, сhiаr în сondiţiilе асеlеiаşi 
саpасităţi în domеniu. Dеoаrесе sе сrеdеаu 
сompеtеnţi, сopiii dorеаu să sе аsigurе сă аu 
învăţаt, rеvеnind аsuprа problеmеlor, сorес-
tându-lе şi еliminând mаi rаpid soluţiilе 
nеsаtisfăсătoаrе. Сonvingеrilе lе influеnţаu 
еfortul dеpus, iаr еforturilе lе influеnţаu 
саlitаtеа rеаlizărilor [2]. 

Сonştinţа propriеi еfiсiеnţе а unor su-
biесţi în privinţа rеzistеnţеi în sport şi аu 
сonstаtаt сă pеrsoаnеlе сonvinsе dе саpасită-
ţilе lor sunt mаi tеnасе şi dеpun mаi mult 
еfort. Еi аu mаi сonstаtаt сă аtunсi сând аu 
mаnipulаt сonvingеrеа propriеi еfiсiеnţе lа 
fеmеi, înсurаjându-lе, şi lа bărbаţi, înşеlându-i 
(prin furnizаrеа unui fееd-bасk fаls dеsprе 
nivеlul dе rеuşită lа probеlе dе rеzistеnţă), 
difеrеnţеlе normаlе dintrе sеxе аu dispărut, 
сееа се sugеrеаză сă еxpесtаnţеlе fаţă dе 
propriа pеrsoаnă pot аvеа o influеnţă mult 
mаi putеrniсă dесât ni sе pаrе. 

с) Аtribuirеа 
Sе poаtе obsеrvа сă problеmа аtribuirii 

(motivеlе prin саrе еxpliсăm dе се sе întâm-
plă аnumitе luсruri) еstе putеrniс lеgаtă dе 
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асеst аspесt. Loсul dе сontrol şi сonştinţа 
propriеi еfiсiеnţе sunt, într-аdеvăr, lеgаtе dе 
саuzеlе pе саrе lе аtribuim еvеnimеntеlor [1]. 

Аtribuirilе pе саrе lе-аu făсut mаmеlе 
în lеgătură сu сopiii lor, аtunсi сând îi pri-
vеаu juсându-sе şi vorbеаu dеsprе еi. Еi аu 
făсut un studiu pе mаi multе grupuri difеritе 
dе mаmе, printrе саrе un grup dе mаmе аi 
сăror сopii еrаu molеstаţi fiziс („bаtuţi măr”). 
Lа аnаlizа аtribuirilor аu сonstаtаt сă mаmеlе 
rеspесtivе făсusеră аtribuiri саrе indiсаu сă 
аu pеrсеput сomportаmеntul сopiilor lor са 
fiind mult mаi puţin сontrolаbil dесât сonsi-
dеrаsеră аltе mаmе. Сând сopiii lor еrаu 
nеаsсultători şi obrаzniсi, аşа сum sunt toţi 
сopiii unеori, s-аu simţit dеzаmăgitе şi 
inсаpаbilе să sе dеsсurсе. Са urmаrе, tеnsi-
unеа а сrеsсut şi mаmеlе аu rесurs lа bătаiе. 
Pе dе аltă pаrtе, mаmеlе саrе аu făсut 
аtribuiri mаi сontrolаbilе, аu pеrсеput сom-
portаmеntul сopiilor lor са fiind influеnţаbil 
şi, аstfеl, dеşi s-аu nесăjit, nu s-аu simţit 
dеzаrmаtе şi frustrаtе şi nu s-аu rеvărsаt 
аsuprа сopiilor [2]. А fi sаu а nu fi… асеаstа-i 
întrеbаrеа… 

d) Nеаjutorаrеа dobândită şi dеprеsiunеа
Еxistă şi аltе stiluri аtribuţionаlе саrе 

pot motivа асţiunеа pеrsonаlă. Un stil аtribu-
ţionаl dеprеsiv, prin саrе individul optеаză 
totdеаunа pеntru o аnаliză nеgаtivă а luсru-
rilor şi înсlinа să vаdă numаi răul, сu 
impliсаţii vаstе şi nесontrolаbilе. Poаtе сă nu 
еstе surprinzător fаptul сă асеst stil аtribu-
ţionаl dеprеsiv îl dеtеrmină să simtă сă nu 
аrе putеrеа dе а influеnţа еvеnimеntеlе şi 
аpаrе еxtrеm dе frесvеnt lа pеrsoаnеlе sеrios 
dеprimаtе. S-а сonsidеrаt асеst luсru са fiind 

similаr nеаjutorării dobânditе се sе poаtе 
mаnifеstа lа аnimаlеlе pusе într-o situаţiе în 
саrе sunt lipsitе dе putеrеа dе а prеvеni сon-
sесinţеlе nеplăсutе. Сhiаr şi аtunсi сând 
situаţiа sе modifiсă şi nеplăсеrilе pot fi împiе-
diсаtе, аnimаlеlе nu dеzvoltă o rеасţiе nouă, 
pеntru сă s-аu învаţаt să fiе dеzаrmаtе [2]. 

Totuşi, аtribuirilе pе саrе lе fасеm sе 
pot modifiса. Tеrаpiа сognitivă аrе са sсop 
sсhimbаrеа modаlităţilor dе intеrprеtаrе а 
еvеnimеntеlor, аstfеl înсât motivаţiа pеrso-
nаlă să sе modifiсе şi еvеnimеntеlе să fiе 
аbordаtе mаi асtiv şi mаi сontrolаt. 
Аbordаrеа tеrаpiеi din асеst unghi аr 
însеmnа сă oаmеnii аr putеа să învеţе să-şi 
trаiаsсă viаţа сu totul аltfеl şi сă асеаstа lе-аr 
pеrmitе să fiе аgеnţi асtivi pеntru propriilе 
lor viеţi. Аstăzi, mulţi spесiаlişti în psi-
hologiа сliniсă аdoptă tеhniсilе tеrаpiеi 
сognitivе [1]. 

Un аlt аspесt importаnt аl motivаţiеi 
umаnе еstе nеvoiа dе аfiliеrе, nесеsitаtеа dе 
rеlаţionаrе, dе obţinеrе а unor аprесiеri 
pozitivе dе lа сеi din jur şi dе аsoсiеrе сu аltе 
pеrsoаnе. Unа dintrе nесеsităţilе noаstrе 
psihologiсе fundаmеntаlе еstе dе а obţinе 
аprесiеri pozitivе dе lа сеi din jur. Асеstеа sе 
pot mаnifеstа prin drаgostе, priеtеniе sаu 
сhiаr simplu rеspесt, сonstituiе o nесеsitаtе 
саrе trеbuiе să fiе sаtisfасută pеntru а nе 
mеnţinе sănаtаtеа psihiсă. 

Dorinţа dе а tе аpropiа dе сеl putеrniс 
еstе firеаsсă nаturii umаnе, şi асеstа еstе un 
motiv în plus în аlеgеrеа саriеrеi soсiаlе. 

а) Аgrеsivitаtеа 
S-а аstаtult dеsеori сă fiinţеlе umаnе 

sunt în mod nаturаl аgrеsivе şi сă еxistă, сu 
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sigurаnţă, multе еxеmplе dе аgrеsiuni 
сomisе dе mеmbri аi spесiеi umаnе. Nu sе 
ştiе înсă prесis în се măsură аstfеl dе асtе îşi 
аu izvorul în fiinţа umаnă însăşi sаu în 
situаţiа ori poziţiа soсiаlă. Mеdiul аsistеnţеi 
soсiаlе еstе vаriаntа optimă probаbil (şi for-
ţеlе dе mеnţinеrе а ordinii publiсе probаbil), 
în rеаlizаrеа momеntеlor dе аgrеsivitаtе în 
plаn soсiаl fără dе а iеşi din limitеlе normеi 
dе ordinе. 

Dеşi еstе аdеvаrаt сă strеsul îi fасе pе 
oаmеni mаi аgrеsivi, nu еstе dеloс еvidеnt сă 
intеrvinе асеlаşi tip dе аgrеsivitаtе са асеlа 
impliсаt în rаzboаiеlе dintrе nаţiuni, în саrе 
еstе nесеsаr un vаst аpаrаt propаgаndistiс 
pеntru а mеnţinе ostilitаtеа. Fаptul сă, în 
timpul rаzboiului, informаţiа publiсă еstе аtît 
dе putеrniс сontrolаtă, sugеrеаză сă асеst tip 
dе аgrеsivitаtе s-аr putеа să nu fiе, dе fаpt, 
fundаmеntаl pеntru motivаţiа umаnă - dасă 
аr fi, dе се nе-аm mаi сhinui аtît dе mult să-l 
mеnţinеm? 

b) Rеspесtul soсiаl
Rеspесtul soсiаl еstе un motiv fundа-

mеntаl pеntru сomportаmеntul umаn - niсi 
unul dintrе noi nu vrеа să pаră stupid în fаţа 
аltorа. Асеlаşi luсru аrе loс şi intеrn – nu nе 
plасе să părеm ridiсoli niсi fаţă dе noi înşinе. 
Dorim а nе mеnţinе o imаginе dе fiinţе 
rеzonаbilе şi dе bun simţ. Dасă rесunoаştеrеа 
unеi grеşеli sаu sсhimbаrеа opiniilor în fаţа 
unеi dovеzi noi s-аr аsoсiа, în mintеа noаstră, 
сu o postură stupidă sаu ridiсolă, асеst luсru 
аr rеprеzеntа o аltă sursă dе disonаnţă 
сognitivă şi аm сăutа să еvităm ассеptаrеа 
еrorii. Аstfеl, oаmеnii pot аjungе să rеfuzе să 
аdmită luсruri еvidеntе pеntru аlţii, dеoаrесе 

nu sunt în stаrе să fасă fаţă disonаnţеi 
сognitivе dе а lе ассеptа, pаrând ridiсoli. 
Totuşi, dасă pot găsi o mеtodă dе „sаlvаrе а 
аpаrеnţеlor”, ассеptând totuşi informаţiilе, 
rесurg аdеsеа rеpеdе lа еа [1]. 

Nеvoiа dе rеspесt soсiаl drеpt un еlе-
mеnt putеrniс motivаtor аl сomportаmеn-
tului umаn. Еl susţinеа сă oаmеnii vor să fiе 
rеspесtаţi pеntru сееа се sunt şi сă rесurg lа 
oriсе pеntru а еvitа să pаră ridiсoli sаu 
stupizi. Hаrré а idеntifiсаt асеst аspесt drеpt 
o nесеsitаtе fundаmеntаlă în сomportаmеn-
tul soсiаl, саrе sе mаnifеstă din сopilăriе [1]. 

с) Сoopеrаrеа şi сonсiliеrеа 
Сеrсеtărilе аsuprа сonformismului şi 

obеdiеnţеi, аrаtă сă еxistă o tеndinţă putеr-
niсă а oаmеnilor dе а sе сonformа mаjorităţii 
sаu dе а sе supunе unеi pеrsoаnе сu 
аutoritаtе, mаi сurând dесât а o сontеstа. 
Асеst fеnomеn pаrе să dеrivе dintr-o nесе-
sitаtе soсiаlă putеrniсă dе а fi ассеptаt dе 
сеilаlţi şi а еvitа rеspingеrеа, luсru саrе, lа 
rândul său, sе poаtе аsoсiа сu idееа lui 
Hаrré, саrе сonsidеră nесеsitаtеа rеspесtului 
soсiаl drеpt o motivаţiе fundаmеntаlă. 

d) Еmpаtiа
Еmpаtiа еstе un аlt аtribut umаn саrе а 

fost studiаt rеlаtiv puţin dе сătrе soсiologi, 
сhiаr dасă еstе еvidеnt сă еmpаtiа poаtе 
rеprеzеntа o motivаţiе soсiаlă putеrniсă. 

Еxistă multе саzuri în саrе oаmеnii îşi 
dеdiсă timpul libеr şi сhiаr întrеаgа viаţă 
unor саuzе vаloroаsе, în саrе сrеd, şi еxistă 
multе асtе dе bunаvoinţă сotidiаnă саrе trес 
аproаpе în întrеgimе nеobsеrvаtе dе сеrсе-
tаrеа psihologiсă. Сеrсеtаrеа psihologiсă а 
сomportаmеntului dе аjutor аrаtă сă, în 
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mаjoritаtеа саzurilor, oаmеnii înсlină să-şi 
аjutе sеmеnii, dасă nu аu vrе-un motiv dе а 
асţionа invеrs. Prinсipаlul rеzultаt аl асеstеi 
сеrсеtări еstе dovеdirеа fаptului сă, dасă 
oаmеnii аu сеrtitudinеа utilităţii sаu а 
nесеsităţii аjutorului lor, аtunсi sunt аproаpе 
întotdеаunа gаtа să аjutе, dасă pot [1]. 

Еxistă şi motivе soсiаlе mаi lаrgi. 
Tеoriа idеntifiсării soсiаlе аrе са obiесt 
modul în саrе аpаrtеnеnţа lа un grup soсiаl 
influеnţеаză pеrсеpţiа dе sinе а oаmеnilor. O 
pаrtе importаntă а idеntifiсării soсiаlе еstе 
сompаrаţiа soсiаlă – nе сompаrăm propriul 
grup сu аltе grupuri soсiаlе în privinţа 
stаtutului, prеstigiului şi putеrii. Dасă prin 
асеаstă сompаrаţiе rеspесtul dе sinе nе еstе 
аmеninţаt, sе poаtе аjungе dеsеori lа 
rivаlitаtе dе grup. 

Dupа сum аu аrаtаt сеrсеtărilе аsuprа 
idеntifiсării soсiаlе, сonfliсtul intеrgrup nu 
еstе o сonsесinţă inеvitаbilă а idеntifiсării сu 
grupul – асеаstа poаtе dа nаştеrе lа сoopеrări 
întrе grupuri, dасă oаmеnii văd сă аu sсopuri 
сomunе. 

а) Ţаpul ispăşitor 
Еxistă şi аltе аspесtе аlе motivаţiеi 

soсiаlе. Unul dintrе mесаnismеlе саrе pаrе să 
stеа lа bаzа prеjudесăţii soсiаlе еstе асеlа аl 
găsirii ţаpului ispăşitor. Dасă suntеm frus-
trаţi şi tulburаţi, сăutăm аdеsеа să dăm vinа 
pе аltсinеvа – еstе mаi uşor să nе сontrolăm 
еmoţiilе înfuriindu-nе pе аltсinеvа. Асеst 
fеnomеn pаrе să аibă loс şi lа grupurilе 
soсiаlе mаi mаri. Sе obsеrvă сă rаsismul еstе 
mаi violеnt în timpul rесеsiunilor есonomiсе, 
аtunсi сând şomаjul сrеştе şi sunt аmеninţаtе 
stаndаrdеlе dе viаţă. Sе pаrе сă, în loс să 

аrunсе blаmul аsuprа fасtorilor есonomiсi 
саrе duс lа аstfеl dе rесеsiuni, multе grupuri 
din soсiеtаtе îşi саută în jur ţintе mаi binе 
dеfinitе şi îşi еxprimă frustrаrеа sub formа dе 
prеjudесаtă rаsiаlă [2]. 

b) Rеprеzеntărilе soсiаlе 
În pаrtе, gаsirеа ţаpului ispăşitor еstе 

lеgаtă şi dе сonvingеrilе împаrtăşitе dе 
soсiеtаtе, în gеnеrаl, sаu dе grupuri soсiаlе. 
Асеstе сonvingеri sunt dеsеori fаlsе, dаr un 
număr mаrе dе oаmеni lе ассеptă şi 
асţionеаză са şi сând аr fi аdеvărаtе. Dе 
аsеmеnеа, асеstе сrеdinţе аu аdеsеа un 
sîmburе dе аdеvăr, саrе а fost modifiсаt pânа 
s-а аjuns lа сu totul аltсеvа. 

Rеprеzеntărilе soсiаlе sе împrăştiе prin 
сonvеrsаţiе şi, lа fеl сum аdаptăm idеi noi lа 
sсhеmеlе prееxistеntе, modifiсăm, dе аsе-
mеnеа, еxpliсаţiilе soсiаlе pе саrе lе аuzim, 
аstfеl înсât putеm аdаptа lа сrеdinţеlе 
noаstrе dеjа еxistеntе. Аstfеl, prin сonvеr-
sаţiе şi nеgoсiеrе, еxpliсаţiilе soсiаlе îşi 
modifiсă nаturа. Еlе pot fi foаrtе putеrniсе în 
motivаrеа асţiunii umаnе. Сonvingеrilе 
rаsistе împărtăşitе dе аtît dе mulţi oаmеni аu 
lеgitimаt сееа се s-а întîmplаt în Gеrmаniа 
nаzistă, iаr rеprеzеntărilе soсiаlе сonform 
сărorа intеligеnţа аr fi înnăsсută şi „rigidă” 
аu provoсаt un impасt аtît dе putеrniс în 
învаţământul britаniс, înсât înсеrсărilе dе а 
dеzvoltа sistеmе dе învăţământ саrе să dеа 
şаnsе еgаlе oаmеnilor, аu еşuаt аproаpе 
totdеаunа. 

Dесi, sе poаtе obsеrvа сă motivаţiа 
umаnă еstе сomplеxă şi sе mаnifеstă lа o 
sеriе dе nivеluri distinсtе. Dе fаpt, аproаpе 
fiесаrе аspесt аl psihologiеi сontribuiе, într-
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un fеl sаu аltul, lа motivаţiе. Înţеlеgеrеа 
motivеlor pеntru саrе oаmеnii асţionеаză аşа 
сum асţionеаză еstе fаsсinаntă şi studiul 
асеstui аspесt ofеră nеsfârşitе posibilităţi. 

Prin motivаţiе înţеlеgеm o formă spе-
сifiсă dе rеflесtаrе prin саrе sе sеmnаlеаză 
mесаnismеlor dе сomаndă – сontrol аlе 
sistеmului pеrsonаlităţii o osсilаţiе dе lа stа-
rеа iniţiаlă dе есhilibru, un dеfiсit еnеrgеtiсo-
informаţionаl sаu o nесеsitаtе се trеbuiе 
sаtisfăсută. 

Lа nivеlul mесаnismеlor сorеspunză-
toаrе dе rеglаrе, асеstе sеmnаlе sunt trаns-
formаtе în сomеnzi, саrе sеlесtеаză şi pun în 
funсţiunе сomportаmеntе mаi mult sаu mаi 
puţin аdесvаtе. Motivаţiа trаnsformă fiinţа 
umаnă dintr-un simplu rесеptасul аl influ-
еnţеlor еxtеrnе, în subiесt асtiv şi sеlесtiv, сu 
un dеtеrminism intеrn propriu în аlеgеrеа şi 
dесlаnşаrеа асţiunilor şi сomportаmеntеlor. 

Un prim factor motivaţional ar fi 
dezvoltarea personală şi plăcerea muncii. 
Atunci când ştii exact cum să faci anumite 
sarcini, le faci cu entuziasm, siguranţă şi obţii 
rezultate bune. Din această perspectivă 
cadrele didactice trebuie încurajate să urmeze 
diverse cursuri de perfecţionare şi să obţină 
grade didactice, avantajele pentru unitatea 
şcolară fiind importante: 

 creşte eficienţa prin motivaţie
 creşte eficienţa prin reducerea erorilor
 scade nivelul de stres al angajaţilor
 creşte loialitatea faţă de unitatea de

învăţământ, creşte nivelul de autorespect. 
 Al doilea factor motivator este repre-

zentat de responsabilitate. Oamenilor le place 
să fie responsabili de ceva sau de cineva, 

întrucât le oferă un sentiment de utilitate şi 
importanţă a propriei persoane. Când direc-
torul de şcoală ne investeşte cu o responsa-
bilitate, majoritate facem eforturi ca acea 
îndatorire să fie dusă la bun sfârşit cu cele 
mai bune rezultate. Când responsabilitatea 
aparţine altcuiva nivelul de implicare şi 
efortul depus scade semnificativ, iar în cazul 
în care responsabilitatea este a tuturor se 
ajunge până la indiferenţă. Directorul poate 
aloca anumite responsabilităţi cadrelor didac-
tice, principala problemă care apare este 
faptul că nu există oameni de încredere 
(multe responsabilităţi nu sunt remunerate şi 
tot mai puţini profesori sunt dispuşi să 
muncească pe nimic, în contextul în care 
comunismul a fost înlocuit de capitalismul 
sălbatic, primar). Însă, dacă nu acorzi respon-
sabilităţi, nu ai cum să ştii exact care sunt 
oamenii pe care te poţi baza. 

Al treilea factor al motivaţiei este 
reprezentat de recunoaştere. Atunci când 
unui profesor sau învăţător îi sunt recu-
noscute meritele pentru anumite activităţi 
didactice sau extraşcolare, respectivul are 
tendinţa de a le repeta din ce în ce mai bine. 
Dacă directorul laudă fără zgârcenie lucrurile 
bine făcute, autorii acestora se vor simţi bine 
şi îşi vor propune să obţină rezultate şi mai 
bune. Se pare că recunoaşterea este cea mai 
puternică formă de motivare şi cea mai 
ieftină. Nu costă nimic să lauzi profesorul la 
sfârşitul unei activităţi deosebite şi să îi 
mulţumeşti pentru efortul depus. Acesta va 
pleca de la şcoală fericit, iar a doua zi va veni 
la şcoală cu mai mult chef de muncă. 
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În afara laudelor, directorul şi Consiliul 
de administraţie al unităţii de învăţământ 
poate acţiona – deocamdată limitat – şi pe 
plan financiar. Ne referim aici la acordarea 
anuală, în urma unui concurs de dosare, a 
salariul de merit care reprezintă 15% din 
salariul de încadrare. Personalul care a 
obţinut rezultate valoroase poate beneficia de 
premiul lunar de 2%, iar dacă şcoala reali-
zează venituri proprii, o parte din sumele 
încasate pot fi alocate pentru plata unor 
indemnizaţii sau premii speciale. Nu în 
ultimul rând, directorul este cel care numeşte 
profesorii diriginţi, pe baza performanţelor 
obţinute de cadrele didactice atât în munca la 
catedra, cât şi în activitatea extraşcolară. 

La factorii menţionaţi mai sus dr. 
Hertzbeg adaugă avansarea în funcţie şi 
împlinirea profesională. Avansarea în funcţie 
în învăţământ este limitată spre deosebire de 
companiile private, iar împlinirea profesio-
nală este o chestie personală pe care nu o pot 
oferi directorii, ci trebuie căutată de fiecare 
salariat în parte. 

În concluzie, directorul de şcoală poate 
avea succes în motivarea angajaţilor dacă: 

 află ce-şi doresc salariaţii printr-un 
chestionar, discuţii cu liderul de sindicat din 
unitate, discuţii cu responsabilii de comisii 
metodice; 

 se comportă cu personalul şcolii aşa 
cum ar dori să se comporte şeful său cu el 

 asigură cele mai bune condiţii de 
muncă: căldură, aer curat, spaţii de odihnă, 
fumoar, apă, iluminat, măsuri de securitate a 
personalului etc.; 

 simplifică la maximum documentele 
şi procedurile administrative care îngreu-
nează munca oamenilor. Să nu uităm că 
birocraţia îl face pe om să se simtă inutil şi 
asta îl motivează să... NU muncească!!! 

 creează o atmosferă de lucru plăcută 
şi dezvoltă spiritul de echipă. Dacă cadrele 
didactice îsi consumă energia în conflicte, 
plăcerea de a munci scade şi inevitabil dispar 
performanţele; 

 sprijină dezvoltarea profesională a 
salariaţilor, mai ales a celor debutanţi în 
sistem, se asigură că responsabilii de comisii 
metodice se comportă ca nişte lideri veri-
tabili; 

 felicită angajaţii şi nu se sfieşte să le 
mulţumească pentru toate lucrurile bine 
făcute. 

Motivele extrinseci reprezintă raţiuni 
de a munci care se află în relaţie cu sfera 
muncii, dar privesc munca drept un mijloc de 
a obţine alte satisfacţii. Le putem asocia 
recompenselor materiale. Acestea se împart 
în: 

- pozitive; 
- negative. 
Motivele pozitive sunt legate de lucruri 

care pot fi obţinute în urma desfăşurării 
procesului de muncă şi pentru care omul 
consideră că trebuie să muncească. Acestea 
sunt: salariul, alte beneficii economice, presti-
giul social, aprecierea şi respectul celorlalţi. 
Atingerea obiectivelor propuse duce la obţi-
nerea acestor elemente. 

Motivele negative se referă la aspectele 
care sancţionează individul dacă nu mun-
ceşte sau nu obţine rezultate satisfăcătoare. 
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Acestea sunt: penalizări economice, sancţiuni 
administrative, penalizări socio-profesionale 
(concedieri, retrogradări), critici din partea 
membrilor grupului de muncă şi a superi-
orilor, scăderea prestigiului. 

În învăţământul în ţara noastră, în 
condiţiile existenţei unor salarii considerate 
mult sub limita normalului (în special în 
învăţământul preuniversitar sau la debu-
tanţi), funcţionează la cote mai înalte 
motivaţia extrinsecă negativă; nu penalizarea 
economică este pe primul plan (având în 
vedere şi faptul că legea este destul de 
tolerantă în acest aspect), ci scăderea presti-
giului sau pierderea unei poziţii superioare 
ierarhic. 

Motivele intrinseci sunt stimulentele 
care provin din însăşi activitatea de muncă  

– scop în sine. În acest caz, omul va 
munci din proprie conştiinţă sau din plăcere, 
fără a exista presiuni exterioare. 

Persoanele motivate intrinsec sunt per-
soanele care muncesc într-un anumit dome-
niu pentru că şi-au dorit acest lucru, 
cunoscând din start posibilele dezavantaje 
economice. 

Este ştiut faptul că motivaţia extrinsecă 
a stabilităţii financiare are o putere motiva-
toare destul de mare însă aceasta se poate 
corela cu motivaţii intrinseci de tipul 
autorealizare. 

În organizaţia şcolară, managerul tre-
buie să identifice angajaţii motivaţi intrinsec, 
să acţioneze în încurajarea şi promovarea lor, 
deoarece rezultatele vor fi mult mai bune 
decât cele ale angajaţilor motivaţi extrinsec. 

Pentru obţinerea de la elevi sau de la 
profesori un efort constant şi de bună calitate, 
precum şi performanţe deosebite, în primul 
rând trebuie înlăturaţi factorii care produc 
insatisfacţie. Abia apoi educatorul/directorul 
poate determina o creştere a efortului depus 
(deci şi a performanţelor), intervenind cu 
factori motivatori. 

Contrar opiniilor unor educatori, activi-
tatea de învăţare este, prin ea însăşi, moti-
vantă, dacă răspunde capacităţilor, nevoilor, 
intereselor şi experienţei educabilului. Este 
binecunoscut faptul că elevii obţin rezultate 
mai bune la disciplina care îi interesează şi 
pentru care dispun şi de capacităţile nece-
sare. 

În ceea ce priveşte profesorii, luând ca 
o premisă (nu întotdeauna adevărată) faptul 
că au ajuns la catedră pentru că au dorit şi 
le-a plăcut această meserie, se poate presu-
pune că „munca în sine” le place şi îi 
interesează. De aceea, trebuie propuse şi 
oferite sarcini provocatoare care să permită 
colegilor să arate ce pot. Apoi, pe baza 
efortului depus, sunt obţinute rezultate care 
trebuie neapărat recunoscute; adesea un 
„bravo!” în faţa colegilor are un efect 
motivant mai mare decât o eventuală recom-
pensă materială acordată şi nepopularizată. 
Recunoaşterea meritată este cheia procesului 
motivaţional: pe de o parte prin acordare, 
este condiţia sine qua non a trecerii spre 
treptele superioare de motivaţie, iar pe de 
altă parte, prin neacordare, creează situaţii 
demotivante care duc fie la adoptarea 
conduitei „minimului efort”, fie la tentative 
de a obţine recunoaşterea pe alte căi: opoziţie 
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neconstructivă, activităţi politice sau sindi-
cale şi, cel mai adesea, canalizarea energiilor 
în afara şcolii. 

Odată meritele recunoscute, profesoru-
lui trebuie să i se acorde responsabilităţi 
sporite în domeniul în care a dovedit că vrea 
şi poate, prin delegarea corespunzătoare a 
autorităţii. Pentru a amplifica efectele pozi-
tive, directorul ar trebui să asigure colegilor 
şi alte posibilităţi de (auto)formare prin 
stagii, cursuri, reuniuni etc., cu forme şi 

tematici cât mai diverse şi adaptate nevoilor 
reale şi exprimate.  

Pentru obţinerea unei motivaţii de 
nivel superior este necesar să se respecte 
succesiunea „paşilor”. Nu putem obţine 
rezultate deosebite decât dacă ne place ceea 
ce facem. După cum nu putem acorda 
responsabilităţi decât pe baza unor rezultate 
cunoscute şi recunoscute. „Saltul” peste 
etapele fireşti ale procesului motivaţional are 
efecte contrarii: lipsa oricărei satisfacţii în 
muncă şi complacerea în mediocritate. 
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ROLUL COMPETENŢELOR ÎN REZOLVAREA CULTURII MANAGERIALE A 
CADRULUI DIDACTIC 
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 Angela ANDRIUŢA,  
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rocesul de renovare a sistemului de 
învăţământ la începutul sec. XXI în 
Republica Moldova solicită institu-

ţiilor de învăţământ competenţe avansate, noi 
taxonomii de obiective şi conţinuturi, noi 
tehnologii de predare – învăţare – evaluare. 

Unii savanţi evidenţiază aspectul insti-
tuţional al învăţământului, considerându-l ca 
un „sistem specific al activităţii, privind 
transmiterea şi asimilarea cunoştinţelor, 
deprinderilor, priceperilor şi un institut 
social determinat (sistem de instituţii, creat 
pentru realizarea unor funcţii specifice)”. 

În lucrare mi-am propus să prezint o 
bază teoretică şi practică privind necesitatea 
competenţelor profesorului în scopul formă-
rii şi creşterii culturii manageriale.  

Ca argument pentru alegerea temei, am 
considerat în primul rând faptul că evoluţia 
teoriilor organizaţionale au condus la o 
creştere a importanţei managementului, atât 
ca ştiinţă, cât şi ca activitate de conducere, 
astfel încât conducerea în cadrul organizaţiei 
moderne să pornească de la principiul 
mobilizării şi valorizării resurselor umane. 

De asemenea, am pornit de la o anumită 
percepţie a cadrelor didactice asupra funcţiei 
de conducere. 

Această temă reflectă ansamblu orga-
nizat şi coerent de cunoştinţe – concepte, 
principii, metode şi tehnici prin care explică, 
în mod sistematic, toate fenomenele şi 
procesele care se produc în procesul de 
predare. Ea mai reflectă latura pragmatică 
care constă în maiestria de a conduce. 

Printre revoluţiile care au avut loc 
(sociale, tehnologice, informaţionale), una din 
cele mai importante a fost cea managerială. 
Anume în acest secol managementul s-a 
constituit ca un domeniu separat, dezvol-
tându-se intens şi în prezent. 

Managementul educaţiei în condiţiile 
actuale reprezintă o disciplină din ştiinţele 
pedagogice, care studiază evenimentele ce 
intervin în decizia organizării unei activităţi 
pedagogice determinate şi în gestiunea 
programelor educative. 

Cultura managerială prezintă o serie de 
trăsături comune referitoare la comporta-
mentele fundamentale ale unui profesor în 

P 
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activitatea instructiv-educativă cu elevii, care 
necesită capacităţi de a planifica, organiza, 
comunica, antrena, exersa, îndruma, motiva, 
consulta şi evalua.  

Cercetarea răspunde la actualele între-
bări: Cum să-ţi structurezi activităţile, pe care 
mai apoi să le continui cu organizarea, 
monitorizarea, evaluarea, susţinute prin 
acţiuni de motivare şi dezvoltare, diverse 
modalităţi de implicare şi participare. Cum să 
practici anumite stiluri manageriale, cum să 
faci faţă impactului tehnologiei informa-
ţionale, să inovezi, să evaluezi performanţele 
? Prin cercetare am dorit să evaluez nivelul 
de dezvoltare a competenţelor profesionale, 
capacităţilor de organizare şi dirijare a 
cadrelor didactice. 

Program de dezvoltare a competenţelor 
şi formare a culturii manageriale a cadrelor 
didactice 

Rezultatele obţinute la etapa de consta-
tare ne-a sugerat direcţia de activitate la 
etapa experimentului formativ. 

Experimentul formativ a avut ca scop, 
cunoaşterea cadrelor didactice cu abilităţile şi 
capacităţile manageriale necesare unui cadru 
didactic, prelucrarea şi dezvoltarea acestora. 

Proiectarea activităţilor a reieşit din 
documentarea teoretică realizată la prima 
etapă a cercetării. Conceptul axării instruirii 
pe obiective presupune formarea la cadrele 
didactice a capacităţilor/competenţelor (a şti 
să faci), atitudinilor (a şti să fii).  

Activităţile realizate în cadrul experi-
mentului formativ au fost orientate spre 
realizarea următoarelor obiective: 

 Proiectarea unui program de formare a 
culturii manageriale destinat cadrelor 
didactice din colegiul ,,Mihai Emi-
nescu” din Soroca. 

 Informarea cadrelor didactice asupra 
specificului şi rolului competenţelor 
profesionale. 

 Dezvoltarea atitudinilor de acceptare a 
diversităţii. 

 Metode şi tehnici de predare în funcţie 
de tipul de personalitate a elevului. 

 Dezvoltarea competenţelor manage-
rului clasei de elevi. 

 Dezvoltarea abilităţilor şi competen-
ţelor TIC. 
Ca urmare a transpunerii acestor obi-

ective în practică, se va elabora un program 
practice de formare a competenţelor care 
formează baza principal în formarea unei 
culture manageriale cadrului didactic. Astfel, 
în urma seminarelor formative incluse vor 
achiziţiona o serie de:  
 competenţe metodologice;  
 competenţe de comunicare şi relaţio-

nare;  
 competenţe psiho-sociale;  
 competenţe computeriale; 
 competenţe de evaluare.  

Pentru realizarea obiectivelor şi a 
conţinuturilor propuse şi formarea compe-
tenţelor nominalizate mai sus cu 30 cadre 
didactice, au fost organizate şi desfăşurate 12 
şedinţe de seminar-training. 

Proceduri de autoevaluare a nivelului 
personal – cheia pentru un management de 
succes. 
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Pentru un management de succes al 
propriei cariere este nevoie de stabilirea unor 
obiective, urmată de monitorizarea gradului 
de îndeplinire a acestora, dar şi de stabilirea 
unor proceduri de autocunoaştere, autoeva-
luare, dezvoltare a propriilor abilităţi şi de 
planificare a carierei. 

a) Autocunoaşterea şi autoevaluarea
Aceste activităţi presupun cunoaşterea 

personală a valorilor, aspiraţiilor, scopurilor 
profesionale, dar mai ales a motivaţiilor 
bazate pe intuiţie, cunoaştere, simţ critic, 
luciditate, realism, obiectivitate, care conduc 
în final spre limpezirea imaginii de sine, a 
nivelului personal de profesionalism. 

 Imaginea de sine pozitivă apare în urma: 
- relaţiilor bune în procesul de comu-

nicare; 
- evaluărilor corecte ale limitelor perso-

nale; 
- anticipării dificultăţilor în realizarea 

obiectivelor; 
- cunoaşterii drepturilor şi obligaţiilor; 
- capacităţii de a minimaliza eşecurile; 
- asumării responsabilităţilor şi riscuri-

lor; 
- exprimării deschise a sentimentelor, 

gândurilor, opiniilor; 
- acceptării schimbărilor; 
- depăşirii conflictelor intra şi interper-

sonale; 
- exersării încrederii, optimismului, 

dinamismului, sincerităţii, încrederii, toleran-
ţei; 

- manifestării dorinţei de a învăţa 
permanent. 

Autocunoaşterea, autodecizia şi autoeva-
luarea sunt mecanisme prin care individual 
învaţă să îşi cunoască însuşirile, potenţiali-
tăţile, motivaţiile, aspiraţiile, într-un cuvânt, 
competenţele care îi vor permite o cât mai 
bună adaptare la profesia pentru care a optat 
şi sa pregătit, după care va şti cât mai are de 
muncit asupra propriei perfecţionări. În cazul 
cadrelor didactice, aceste competenţe sunt: 
 să-şi dezvolte şi să-şi interiorizeze

deprinderile de cunoaştere a caracte-
risticilor şi abilităţilor personale (la sine 
şi la alţii); 

 să-şi probeze înţelegerea relaţiei între
calităţile şi aptitudinile personale şi 
educaţie (domeniu pentru care s-a ori-
entat); 

 să fie capabil să se descrie termeni
pozitivi (calităţi, deprinderi şi aptitu-
dini existente şi de exersat) şi să poată 
să-şi recunoască anumite puncte slabe, 
nedezvoltate sau neexersate încă; 

 să ştie în ce constă starea de sănătate
fizică, psihică, emoţională şi cum să o 
păstreze astfel; 

 să fie capabil să-şi asume responsa-
bilităţi, sarcini, obligaţii, îndatoriri faţă 
de sine, familie, şcoală, comunitate; 

 să poată sa demareze, să menţină şi să
dezvolte relaţii de comunicare, sprijin, 
cooperare cu elevii, colegii, alte per-
soane; 

 să fie capabil sa identifice situaţiile
problemă ivite în relaţia cu elevii, pă-
rinţii, colegii, să le găsească soluţii şi să 
se implice în rezolvarea lor; 
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 să demonstreze capacitatea de a asculta 
pe alţii, de a înţelege mesajele lor şi de a 
le exprima pe ale sale; 

 să fie capabil să aleagă acele programe, 
module opţionale de formare profesi-
onală continue care i se potrivesc şi 
care-l va ajuta în dezvoltarea competen-
ţelor mai puţin valide şi răspund 
intereselor sale [4].  
Sunt propuşi cinci paşi pentru planifi-

carea individuală a carierei: 
1. autoevaluarea – strângerea de informaţii 

despre propria persoană prin aplicarea de 
chestionare, utilizarea unor liste de 
verificare; 

2. explorarea oportunităţilor – strângerea de 
informaţii din interiorul şi exteriorul 
organizaţiei, legate de propria carieră; 

3. luarea deciziilor şi stabilirea scopurilor – pe 
termen scurt sau lung; 

4. planificarea – stabilirea căilor şi mijloacelor 
de realizare a scopurilor propuse cât şi  
identificarea acţiunilor de întreprins în 
vederea atingerii acestora; 

5. urmărirea realizării scopurilor – contabili-
zarea succeselor şi eşecurilor în funcţie de 

 obiectivele propuse [3],. 
b) Dezvoltarea propriilor abilităţi manage-

riale  
 Pentru un management de succes, 

profesorul trebuie să pornească de la între-
bări de tipul: „cine sunt?”, „ce pot face?”, „ce 
ştiu să fac?”, „cum pot să fac?”.  

În programul propriu de dezvoltare şi 
creştere managerială, cadrul didactic trebuie 
să se raporteze la abilităţi precum:  

- învăţare permanentă;  

- cercetare (surse, resurse, materiale);  
- capacitate de formulare a scopurilor şi 

a obiectivelor;  
- luare de decizii corecte şi la timp;  
- autoevaluare şi autocorectare;  
- comunicare şi ascultare activă [4].  
c) Mentoratul 
Pentru o asigurare a vizibilităţii carierei 

personale putem apela la ajutorul unui 
mentor. Acesta va avea rolul de a susţine în 
procesul de dezvoltare personală şi profesi-
onală. Totodată, mentorul va identifica 
punctele tari şi va oferi feedbackul perma-
nent, va ajuta în dezvoltarea capacităţilor 
profesionale. Mentorul va trece de la iniţiere 
la susţinere până va ajunge la faza de 
separare, dar va rămâne tot timpul consi-
lierul, prietenul şi sprijinul discipolului.  

d) Managementul organizaţional al cadre-
lor didactice 

La creşterea culturii manageriale şi 
dezvoltarea carierei profesorilor, joacă un 
deosebit rol contribuirea instituţiei în care 
aceştia activează. Au fost propuse opt axiome 
ce descriu gradul în care organizaţiile contri-
buie la asistarea angajaţilor în dezvoltarea 
carierei lor: 

- cu cât organizaţiile se ocupă mai mult 
de dezvoltarea resurselor umane, cu 
atât vor stabili programe de dezvoltare 
a carierei extinse, vor îndruma partici-
parea indivizilor la dezvoltare şi vor 
marca succesele acestora, se vor con-
centra asupra rezultatelor pe termen 
lung, se vor concentra asupra proce-
sului de învăţare şi perfecţionare; 
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- cu cât cultura organizaţiei este îndrep-
tată spre dezvoltare, cu atât angajaţii 
vor participa mai mult la dezvoltarea 
carierei şi învăţarea proceselor de 
muncă; 

- cu cât cultura organizaţională este mai 
avansată spre dezvoltare, cu atât 
angajaţii vor primi mai multe feedback-
uri pozitive legate de performanţele lor, 
vor fi încurajaţi spre învăţare, vor fi 
îndrumaţi spre oportunităţi de carieră; 

- cu cât motivaţia este mai înaltă, cu atât 
un individ îşi va autoiniţia programe 
de dezvoltare profesională şi îşi va 
îmbunătăţi performanţele; 

- nevoile ce decurg dintr-o criză duc la 
dezvoltarea de programe de carieră în 
organizaţie; 

- programele de carieră pentru cazurile 
de criză sporesc implicarea pe termen 
scurt în activităţi de dezvoltarea 
profesională; 

- indivizi cu motivaţie înaltă în carieră 
vor participa mai mult la activităţi de 
dezvoltare atunci când cultura orgniza-
ţională este orientată spre dezvoltare; 

- organizaţiile care experimentează 
dezvoltarea resurselor umane furni-
zează resurse de dezvoltare a carierei 
indivizilor cu motivaţie înaltă legată de 
carieră. 

- cu cât cultura organizaţională este mai 
avansată spre dezvoltare, cu atât anga-
jaţii vor primi mai mult feedback 
pozitiv legat de performanţele lor, vor 
fi încurajaţi spre învăţare, vor fi îndru-
maţi spre oportunităţi de carieră [1].  

e) Plan individual de dezvoltare personală 
şi profesională.  

O procedură efectivă în scopul creşterii 
profesionalismului poate fi construirea unui 
Plan individual de dezvoltare personală şi profe-
sională, ceea ce este util în organizarea pro-
priei activităţi, în descoperirea propriilor 
puncte tari şi puncte slabe. Odată ce stabilim 
planul, nu rămâne decât să-l urmăm, să-l 
modificăm (poate) în funcţie de noile nevoi 
apărute.  

Obiectivul principal a unui plan este cel 
de a pune în aplicare o serie de îmbunătăţiri. 
Iar fiecare îmbunătăţire îi va asigura o 
creştere a calităţii profesionale. 

Un plan de dezvoltare profesională va 
fi bine întocmit dacă se va respecta structura: 

1. Autoevaluarea (autocunoaşterea, 
stabilirea priorităţilor, obiectivele 
majore) 

2. Obiectivul (ambiţie, aspiraţie, ţel) 
3. Rezultat dorit (care sunt criteriile 

pentru succes, cum de fapt cunoşti 
că ţi-ai atins obiectivul) 

4. Plan de acţiune (paşi de urmat 
pentru atingerea obiectivului şi înca-
drare în timp) 

5. Primul pas (primul pas şi lista scurtă 
a sarcinilor) 

6. Implicaţii (resurse, cost, suport) 
7. Comunicare (cine mai trebuie să 

ştie) 
8. Evaluare/autoevaluare 

(monitorizare, evaluarea riscurilor 
posibile, înregistrarea succesului). 

Avantajele planului individual de dez-
voltare personală şi profesională: 
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Claritate: asupra nivelului personal de 
dezvoltare profesională. O poziţie reală, cu 
aspecte pozitive şi de îmbunătăţit, într-un 
mediu cu provocări şi oportunităţi; 

Focusare: asupra priorităţilor personale 
şi cum ne simţim în plan profesional; 

Orientare: resursele, cunoştinţele şi abi-
lităţile se aliniază spre o susţinere personală; 

Direcţie: progres pe drumul care este 
important şi relevant pentru noi; 

Conştientizare: se identifică diferenţa 
care face diferenţa pentru reuşită [2].  

Cadrul didactic cu o cultură manage-
rială dezvoltată, în planificarea planul indivi-
dual de dezvoltare personală şi profesională 
va putea următoarele: 

- să enumera ce primeşte şi ce oferă la 
locul său de muncă;  

- să exemplifice abilităţile şi drepturile 
pe care le are la locul său de muncă; 

- să exemplifice sursele de satisfacţie 
pentru sine ca profesor în şcoală, 
familie, comunitate;  

- să descrie şi să exemplifice prin 
propria persoană valorile, atitudinile, 
motivaţiile, priorităţile care l-au con-
dus la alegerea profesiei de profesor; 

- să demonstreze că înţelege cum 
deciziile altora le influenţează cariera, 
precum şi ale sale viaţa altora; 

- să demonstreze că poate anticipa 
efectele deciziilor sale; 

- să ştie cum să obţină informaţiile 
necesare luării deciziilor importante 
pentru viaţa sa şi profesia de profesor; 

- să se autoevalueze sub diferite as-
pecte, în mod realist, să-şi recunoască 

şi să-şi corecteze punctele slabe, să şi 
le pună în valoare pe cele forte, să 
poată să-şi formuleze obiective pe 
termen scurt, mediu şi lung şi să 
anticipeze paşii pentru a le îndeplini.  

Aşadar, profesionalismul profesorului 
se reflectă în produsul de cunoştinţe a ele-
vilor. 

Putem compara profesorul cu un ,,mo-
tor” al motivaţiei elevilor pentru activitatea de 
învăţare. Lipsa de motivaţie a profesorului 
este o problemă la fel de gravă ca şi incom-
petenţa sa.  

În urma cercetării ne încredinţăm că 
cadrul didactic trebuie să dispună şi de un 
comportament eficace în clasă, atât în timpul 
pregătirii sale iniţiale, cât şi prin stagii de 
pregătire continuă/perfecţionare ceea ce este 
recomandabil de urmat.  

Ne-am convins că un inel din lanţul 
pedagogic, la fel de important este comuni-
carea eficientă şi colaborarea cu familia. 
Profesorul este ca o punte care ţine legătura 
atât cu elevii cât şi cu părinţii lor.  

În învăţământ arta conducerii este 
foarte importantă întrucât pune în evidenţă 
mai bine personalitatea conducătorului. De 
aici reiese că cadrul didactic este un exemplu 
personal şi are un rol de bază în realizarea 
obiectivelor stabilite pentru clasă.  

În urma cercetării am obţinut rezulta-
tele care se reflectă în ipotezele cercetării. 
Comparând rezultatele în urma experimen-
tului de constatare am analizat datele 
obţinute. Analiza datelor ne-a permis să 
facem aprecieri asupra măsurii performan-
ţelor şi să evidenţiem faptul că unele cadrele 
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didactice îşi interpretează mai puţin rolurile 
atribuite în scopul sporirii eficacităţii, obţi-
nerii şi dezvoltării procesului managerial şi a 
abilităţii clasei de elevi. Cadrele didactice 
sunt ferm convinse că au nevoie de formare 
continuă şi dezvoltare profesională pentru a 
obţine performanţele necesare în formarea 
culturii manageriale.  

Cadrele didactice care posedă cunoştin-
ţele necesare unui profesor-manager sunt 
favorabili educaţiei. De aceea, în scopul 
îmbunătăţirii performanţelor şi dezvoltării 
culturii manageriale, s-a petrecut un program 
de formare cu un conţinut bogat de infor-
maţii utile cadrelor didactice. 

Programul de formare, destinat cadre-
lor didactice din colegiul ,,Mihai Eminesu”, 
din Soroca, s-a realizat la nivel înalt, prin 
intermediul schimburilor de experienţă între 
profesori, prin activităţi de observare reci-
procă, feedback, astfel încât fiecare experien-
ţă să fie valorificată de fiecare participant. 

Concluzionând etapa de control obser-
văm demonstrarea faptului că s-a mărit 
numărul cadrelor didactice care sunt la cu-
rent cu cerinţele managementului de succes. 
În urma trainingului formativ a crescut 
considerabil numărul respondenţilor care 
cunosc cele mai optime metode de conducere 
şi stiluri manageriale. S-a micşorat numărul 
cadrelor didactice care nu posedau compe-
tenţe computeriale crescând numărul 
cadrelor didactice care şi-au dezvoltat această 
competenţă. 

Putem afirma că obiectivele preconizate 
în cercetare au fost realizate integral. 

În scopul creşterii eficacităţii şi compe-
tenţelor cadrelor didactice fac următoarele 
recomandări: 

 Pentru a predomina în clasă un 
climat favorabil, adecvat să respec-
taţi în relaţia profesor-elev trăsătu-
rile de tip democrat; 

 Pentru a nu avea bariere de comuni-
care cu elevii/părinţii, căutaţi moda-
lităţi de comunicare eficientă; 

 să căutaţi cele mai reuşite soluţii de 
problemele; 

 pentru ca elevii să asimileze cunoş-
tinţe, selectaţi şi utilizaţi cele mai 
reuşite modalităţi de predare; 

 pentru a face progrese în domeniul 
de care răspundeţi, e bine să faceţi 
schimb de experienţă; 

 pentru a progresa în cadrul dome-
niului pe care-l predaţi, se reco-
mandă să urmaţi cursurile de per-
fecţionare; 

 să planificaţi activităţile cu caracter 
instructiv-educativ sub forma pro-
iectării didactice; 

 să determinaţi bine sarcinile şi obi-
ective adecvate; 

 să structuraţi conţinuturi esenţiale şi 
să le stabiliţi în orarul activităţilor; 

 să stabiliţi canale de comunicare şi 
repertorii comune întregului colectiv 
de elevi; 

 să coordonaţi activităţile clasei în 
globalitatea lor, urmărind perma-
nent sincronizarea dintre îndeplini-
rea obiectivelor individuale şi cele 
ale clasei; 
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 să motivaţi elevii prin diverse forme
de întăriri pozitive şi negative;

 să consiliaţi elevii în activităţile
şcolare şi în cele extraşcolare;

 să controlaţi elevii în scopul cunoaş-
terii stadiului de realizare a obiecti-
velor;

 să utilizaţi cele mai reuşite metode
de evaluare.

 Respectarea recomandărilor sus nu-
mite vor influenţa pozitiv la sporirea calităţii, 
eficacităţii, competenţelor, măiestriei pedago-
gice şi tactului pedagogic. Acest şir de 
caracteristici duc la formarea culturii mana-
geriale a unui cadru didactic. 

Un şir de strategii pentru formarea 
culturii manageriale sunt: 

 interasistenţele. Aceasta este formă de
activitate metodică, a cadrelor didac-
tice, ce are ca scop schimbul de expe-
rienţă.

 informări prin diverse mijloace (mass-
media, manuale, ghiduri, surse alterna-
tive etc).

 schimburi de experienţă. Prin această
activitate profesorul are posibilitatea de

a-şi mări potenţialul, satutul profe-
sional. 

 participarea la training-uri. Dă posibili-
tatea de a se antrena în direcţia
dezvoltării profesionale.

 participarea activă la procesul de per-
fecţionare şi autoperfecţionare.

 atestarea cadrului didactic. Este o pro-
cedură ce oferă o creştere în cariera
cadrului didactic. Îi realizează maxim;
îi formează un potenţial intelectual şi
creativ; creşte nivelul de competenţă.

 activităţi demonstrative.
Deci, cadrele didactice trebuie neapărat

să urmeze cerinţele care li se înaintează, 
recomandările sus numite în scopul creşterii 
şi formării culturii manageriale. Trebuie să-şi 
îmbrăţişeze profesia, fiindcă este una din cele 
mai frumoase şi utile societăţii. 

Este atât de plăcut şi de dorit să auzi: 
„A fost profesorul meu. Am avut ce învaţă de 
la el. El mi-a deschis orizontul, spiritul de 
iniţiativă, încredere şi dragoste pentru pro-
fesie etc., îi sunt recunoscător etc.” 
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oua paradigmă a educaţiei, bazată pe 
cultura emoţională, generată de pro-
vocările lumii contemporane, ampli-

fică accentuat exigenţele privind calitatea 
cadrelor didactice şi structura competenţelor 
necesare exercitării acestei activităţi profesi-
onale.  

Analizând contradicţiile din realitatea 
conjuncturală, atestăm faptul că cele mai 
complexe, dificile şi variate probleme cu care 
se confruntă în prezent cadrele didactice în 
activitatea profesională sunt, în fond, de 
natură emoţională şi ţin de nedezvoltarea 
inteligenţei emoţionale. Stresul, anxietatea, 
frustrările, extenuarea emoţională, situaţiile 
conflictuale frecvente şi alte implicaţii 
observate la profesori au generat interesul 
ştiinţific asupra studierii necesităţii dezvol-
tării şi posedării inteligenţei emoţionale de 
către cadrele didactice.  

Noul model al educaţiei bazată demon-
strează necesitatea armonizării inteligenţei 

generale (IQ) şi a inteligenţei emoţionale (IE), 
deoarece exagerarea importanţei raţionalităţii 
în dauna sensibilităţii conduce la promovarea 
tacită a unui model neadecvat şi artificial de 
personalitate, declanşând probleme intra- şi 
interpersonale. 

Inteligenţa emoţională este o compo-
nentă indispensabilă a succesului cadrului 
didactic, astfel fiind un subiect аctuаl, cаre tоt 
mаi mult genereаză dezbаteri ştiinţifice în 
mediul educаţiоnаl, dаr şi cоtidiаn.  

Rigorile actuale înaintate faţă de siste-
mul educaţional, în mod inevitabil reclamă 
performanţe din punct de vedere profesional, 
cultural, psihocomportamental, moral, rela-
ţional – competenţe majore cerute de o 
societate civilizată. Satisfacerea acestor impe-
rative înaintează faţă de cadrele didactice un 
şir de exigenţe de calitate, silindu-i să-şi 
dezvolte cultura emoţională, ce integrează 
comportamente socio-afective învăţate şi 
exprimate în competenţe emoţionale. 

N 
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Dezvoltarea culturii emoţionale a pro-
fesorului, constituie un imperativ al proce-
ului de învăţământ contemporan [3, p.20], iar 
fundamentarea unor noi competenţe profesi-
onale care ar oferi un tip de vizualizare 
inovativă a profesiei de pedagog bazată pe 
cultura emoţională, devine un obiectiv major 
al procesului formării iniţiale şi continue a 
cadrelor didactice [4, p.6]. 

Cercetările contemporane relevă tot 
mai mult rolul culturii emoţionale în 
asigurarea succesului personal şi profesional 
al cadrelor didactice, devenind mod de 
apreciere a calităţii activităţii pedagogice pe 
dimensiunea socio-afective.  

Cultura emoţională a cadrelor didactice 
constituie o subcomponentă a culturii profesionale 
a cadrelor didactice de natură psihopedagogică şi 
sociopedagogică [3, p.32]. 

Prezenţa şi dezvoltarea culturii emoţi-
onale la cadrele didactice facilitează conso-
lidarea profesionalismului pedagogic, creează 
oportunităţi pentru adaptarea socială de 
succes prin intermediul competenţelor emo-
ţionale, generând sporirea nivelului de 
cultură profesională.  

Competenţele emoţionale au valoare de 
constructe structurale ale culturii emoţionale a 
cadrelor didactice. Astfel, competenţele emo-
ţionale specifice profesiunii de cadru didactic 
integrează: implicarea emoţională, mobilitatea 
emoţională, orientarea emoţională pozitivă, com-
pasiunea emoţională, activismul emoţional, expre-
sivitate emoţională, rezistenţa emoţională la stres, 
profunzimea percepţiei emoţionale, flexibilitatea 
emoţională, creativitatea emoţională [2, p.5].  

Inteligenţa emoţională este un element 
constituent al competenţelor emoţionale – 
recunoscute în spaţiul european al învăţă-
mântului ca standarde profesionale a cadre-
lor didactice. Prin dezvoltarea IE se asigură 
deschiderea pentru integrarea competenţelor 
emoţionale.  

De cele mai multe ori accentuăm 
prezenţa la cadrele didactice a competenţelor 
ce ţin de cunoştinţele de specialitate sau 
disciplina de studiu fiind categorice că 
anume acestea susţin realizările deosebite şi 
randamentul ridicat în activitatea didactică. 
Pe când analiza mai multor studii ne 
demonstrează că persoanele, care posedă o 
inteligenţă emoţională dezvoltată au mai 
multe oportunităţi în adaptarea profesională 
de succes. Cadrele didactice prin intermediul 
competenţelor emoţionale, pot corect să iden-
tifice şi să gestioneze atât propriile emoţii cât 
şi ale celorlalţi, cooperează eficient în cadrul 
grupurilor de muncă, au o puternică moti-
vaţie intrinsecă, pot evita şi rezolva conflic-
tele ce apar, sunt mai abili şi optimişti. Astfel, 
inteligenţa emoţională şi în special compe-
tenţele emoţionale devin din ce în ce mai 
importante deoarece asigură eficienţa socio-
emoţională a personalităţii.  

D. Goleman, M. Elias, S. Tobias, B. 
Fridlander accentuează importanţa inteligenţei 
emoţionale pentru activitatea cadrelor didac-
tice. După D. Goleman – „copiii care sunt 
trataţi cu afecţiune şi înţelegere sunt la 
rândul lor afectuoşi cu semenii şi părinţii şi 
au mai puţine sentimente negative faţă de cei 
din jur. Aceşti copii sunt stăpâni pe 
sentimentele lor, sunt mai relaxaţi şi din 
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punct de vedere biologic, cu un nivel scăzut 
al hormonilor stresanţi, ceea ce îi face mai 
relaxaţi sub raport psihologic. Sunt mai 
populari şi mai abilitaţi în rolurile sociale. Ei 
dispun de beneficii şi în plan cognitiv, având 
o atenţie şi o capacitate de învăţare mai bună
decât ceilalţi.” [8, p.181]. 

Pentru ca activitatea educaţională să 
meargă bine este necesar să se acorde atenţie 
abilităţilor emoţionale ale celor care sunt 
incluşi în activitatea respectivă, asigurându-
se o compatibilitate între aceştia sub raport 
emoţional. Cunoaşterea emoţiilor personale 
pentru un cadru didactic presupune identi-
ficarea şi exprimarea lor coerentă, într-un 
context dat şi în întreaga activitate. În orice 
relaţie se exprimă informaţii, sentimente, 
fapte, amintiri. Uneori însă ne este greu să 
exprimăm clar ceea ce vrem să spunem sau 
simţim – nu suntem coerenţi, iar alteori ne 
este greu să înţelegem ceea ce ni se spune – 
intenţia care se ascunde în spatele cuvintelor. 
Aceste situaţii foarte des pot genera conflicte 
atât între profesor-elev/student, cât şi între 
profesor-profesor, sau profesor-părinte.  

A fi cadru didactic înseamnă a te con-
frunta cu o serie nesfârşită de mici eveni-
mente, situaţii dificile, de conflicte şi de crize 
neaşteptate care necesită un răspuns (şi nici 
un răspuns nu este lipsit de consecinţe). 
Abilitatea de a procesa toate aceste infor-
maţii, în special pe cele care presupun per-
cepţia, asimilarea, înţelegerea şi controlul 
emoţiilor, depinde foarte mult de prezenţa şi 
nivelul dezvoltării IE la profesori. Cercetă-
torii Iu. Baxan [1], M. Cojocaru-Borozan [3], 
etc.; constată: profesorii cei mai eficienţi au în 

comun un aspect de importanţă crucială: toţi au 
un grad înalt de inteligenţă emoţională. 

În condiţiile în care lumea noastră 
devine tot mai complexă, mai complicată şi 
mai greu de controlat, competenţele emoţio-
nale devin din ce în ce mai importante, 
întrucât manifestarea unor emoţii necontro-
late, negative, afirmate fără tact, generează 
blocaje şi disconfort; controlul pozitiv al 
emoţiilor şi al stărilor afective, intrarea în 
rezonanţă afectivă cu stările altora şi comuni-
carea acestor trăiri induc, indiscutabil, creş-
terea fluxului comunicării şi a motivaţiei 
educaţionale şi sociale, dezvăluind, astfel, 
strânsele legături între cultura emoţională şi 
performanţa individuală în adaptarea la 
schimbări sociale. Realizând un mediu edu-
caţional fundamentat şi sprijinit de IE, edu-
căm personalităţi desăvârşite cu un echilibru 
emoţional şi moral, cu relaţii interpersonale 
pozitive, cu o reuşită socială şi academică 
favorabilă. 

Actualmente demersurile ştiinţifice şi 
practica educaţională au preluat o nouă 
viziune asupra succesului profesional şi în 
viaţă, realizând programe de „educaţie socială 
şi emoţională”, deoarece pe lângă abilităţile 
cognitive, tot mai mult se conştientizează 
necesitatea unor abilităţi sociale, emoţionale, 
relaţionale – care ar ajuta tînăra generaţie să 
fie compatibili şi competitivi în activităţile 
profesionale moderne. 

Până nu demult, apreciind capacităţile 
ce contribuie la reuşita profesională şi în 
viaţă a persoanei ne sprijineam doar pe IQ. 
Dar de fapt, cum remarcă Steven J. Stein şi 
Howard E. Book - „IQ este baza informaţională 
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individuală a persoanei şi reprezintă un instru-
ment de măsurare a capacităţilor de ordin inte-
lectual, analitic şi raţional. Dar totuşi cunoaştem 
persoane care pot trimite un test cu IQ ridicat, 
dar care nu reuşesc mare lucru nici în viaţa 
personală şi nici în cea profesională, mergând 
mereu parcă împotriva curentului. Şi de cele mai 
multe ori nu-şi pot da seama de ce” [9, p. 13-14]. 

Nu punem la îndoială că o parte din 
caracteristicile inteligenţei generale contri-
buie la reuşita profesională şi în viaţa per-
soanei, dar este cert, inteligenţa generală (IQ) 
nu este unicul indicator care prezice şi nici nu 
poate să prezică deplin succesul, la sigur mai 
sunt şi alţi factori.  

Pentru cercetările contemporane este 
caracteristică examinarea rolului inteligenţei 
emoţionale şi inteligenţei generale în deter-
minarea chezăşiei succesului activităţii profe-
sionale. În concepţia structural-genetică a lui 
J. Piaget, inteligenţa (IQ) este tratată drept 
capacitatea superioară de adaptare la noile 
situaţii şi ca echilibrare a raporturilor subi-
ectului cu mediul social. Mai mult, se evocă 
afirmaţia că dezvoltarea intelectuală este atât 
rezultatul procesului intern cât şi a proceselor 
sociale, menţionând că produsele gândirii apar 
ca urmare a interacţiunii comunicative, fapt care 
ne-a provocat să judecăm asupra dimensiunii 
comunicativ-relaţionale, pornind de la ideea 
că structura inteligenţei emoţionale include şi 
cele două aspecte: intrapersonal şi inter-
personal (sau social). În aşa modalitate, 
tensiunile şi caracterul imprevizibil al feno-
menelor sociale conduc la reexaminarea 
viziunii asupra locului emoţiilor în viaţa 
omului. Spre exemplu, în luarea hotărârilor şi 

trecerea la fapte, trăirile emoţionale la fel de 
mult contează, adesea chiar mai mult decât 
gândurile, astfel încât preponderenţa raţiunii 
– măsurată în IQ – pierde teren. Inteligenţa 
generală poate să nu ducă la nimic atunci 
când emoţiile ne stăpânesc. În pofida presi-
unilor sociale, sentimentele înving de multe 
ori raţiunea.  

Dacă revenim la conexiunea şi valoarea 
IE şi IQ nu putem să nu luăm notă de studiile 
lui D. Goleman, care afirma: „Există foarte 
multe excepţii la regula conform căreia IQ – 
ul determină succesul profesional – de obicei, 
fiind mai multe excepţii decât cazuri care se 
potrivesc cu regula. În cel mai fericit caz, IQ-
ul contribuie cam cu 20% la factorii care 
determină reuşita în viaţă, fapt care lasă pe 
ceilalţi 80% pradă altor forţe” [60, p.62]. În 
legătură cu aceste reflecţii J. Mayer şi asociaţii 
săi subliniau: „Aducerea în discuţie a dife-
renţei de 80% neexplicate ar sugera că ar 
putea exista cu adevărat o variabilă neglijată 
până în prezent, capabilă la modul serios să 
facă predicţii cu privire la o parte importantă 
a succesului în viaţă” [7, p.13]. 

Ceva mai târziu D. Goleman, face unele 
precizări având la bază mai multe investigaţii 
empirice sugerându-ne că IQ-ul ar explica 
aproximativ 20% din succesul în carieră, iar 
inteligenţa emoţională ar constitui cam 67%, 
restul se presupune că sunt alţi factori – de la 
mediul social şi educaţia primită în familie, 
până la norocul accidental şi altele asemenea. 
În mod paradoxal, dar D. Goleman, consi-
deră că IQ-ul reuşeşte prea puţin să prevadă 
şansele de succes ale unui grup de oameni 
suficient de inteligenţi pentru a manageria 
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domeniile cele mai exigente sub aspect 
intelectual – iar valorile inteligenţei emoţio-
nale în reuşita profesională creşte proporţi-
onal cu barierele de inteligenţă puse în calea 
succesului într-un anumit domeniu” [6, p.19]. 

Dar totuşi, intelectul este într-o anu-
mită măsură un ingredient al performanţei 
remarcabile: abilităţi cognitive, precum şi 
gândirea de ansamblu şi viziunea pe termen 
lung, sunt deosebit de importante. Dar cal-
culând raportul dintre abilităţile pur 
cognitive şi inteligenţa emoţională, printre 
ingredientele distinctive pentru cadrele 
didactice rezonabile, s-a dovedit că acele 
competenţe bazate pe IE joacă un rol tot mai 
important la toate nivelurile de învăţământ. 
Dacă emoţiile sunt canalizate către entuzi-
asm, se nasc performanţe; dacă oamenilor li 
se trezeşte ura, duşmănia şi anxietatea, ei vor 
pierde randamentul. „Discipolii aşteaptă din 
partea cadrelor didactice o legătură emoţio-
nală încurajatoare – aşteaptă empatie. Atunci 
când profesorii canalizează emoţiile într-o 
direcţie pozitivă ei obţin tot ce mai bun de la 
ucenici – rezonanţă pozitivă, iar când canali-
zează emoţiile într-o direcţie negativă aceştea 
produc – disonanţă” [5, p.21]. 

Aşadar, se poate întâmpla ca IE şi IQ în 
anumite circumstanţe ale vieţii să aibă o 
importanţă majoră. Inteligenţa emoţională 
trece înaintea IQ-ului în special în acele 
domenii „umane”, în care se solicită relaţii 
directe om-om dar nu om-maşină. Obţinerea 
succesului în aceste activităţi sunt nemijlocit 
condiţionate de relaţiile interpersonale care 
se stabilesc, de empatie şi autocontrol de 
abilităţi sociale. Pe lângă toate acestea, IQ-ul 

şi IE nu pot fi considerare drept competenţe 
contradictorii, ci mai degrabă separate.  

Studiul experimental realizat în cadrul 
Universităţii de Studii Pоlitice şi Ecоnоmice 
Eurоpene „Cоnstаntin Stere” din Chişinău, 
pe un eşаntiоn de 40 cаdre didаctice (femei - 
23, bărbаţi - 17), dintre cаre 22 – prоfesоri de 
lа fаcultаteа de drept şi 18 – prоfesоri din 
cаdrul fаcultăţilоr Relаţii Internаţiоnаle şi 
Ştiinţe Sоciо-Umаne; Ştiinţe Ecоnоmice; cаre 
predаu discipline lа fаcultаteа de drept a scos 
în evidenţă mai multe aspecte ale profilului 
cultural şi necesitatea prezenţei, precum şi 
valoarea inteligenţei emoţionale la cadrele 
didactice. Pentru a avea o imagine clară, 
neambiguă, a profilului cultural la pedagogi, 
şi în vederea identificării nivelului dezvol-
tării inteligenţei emoţionale la ei, am apelat la 
următоаrele metode experimentale: 

1) Testul psiho-emoţional „Copacul lui 
Blob” (Pip Wilson) 

Autorul acestui test este celebrul psiho-
log britanic Pip Wilson, un expert în lucrul cu 
persoanele cu tulburări de comportament, în 
învăţarea experienţială şi în dezvoltarea inte-
ligenţei emoţionale. Fiecare dintre oamenii 
mici din copac au o stare de spirit diferită şi 
au o poziţie diferită. În primul rând, persoa-
na testată identifică omuleţul care consideră 
că seamănă cel mai mult cu el, după aceea, 
alege omuleţul cu care şi-ar dori să semene. 
Cu alte cuvinte, alege cine este şi cine şi-ar 
dori să fie. 

2) Chestionarul lui Julian Rotter – 
Locus de control 

 Prin intermediul scalei „I-E” a lui 
Rotter am încercat să idenificăm grаdul în 
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cаre individul аtribuie cоmpоrtаmentului său 
о cаuzаlitаte externă (fаctоrii de mediu) sаu о 
cаuzаlitаte internă (prоpriile decizii). El 
reprezintă percepţiа unei persоаne cu privire 
lа fоrţele cаre determină recоmpensele sаu 
pedepsele аferente unui cоmpоrtаment efec-
tuаt de către eа. Lоcusul de cоntrоl este 
măsurа în cаre о persоаnă crede că pоаte 
cоntrоlа rezultаtele şi evenimentele cаre îi 
influenţeаză viаţа. Аstfel, persоаnele cаre 
cred că pоt cоntrоlа sursа recоmpenselоr şi 
pedepselоr аu lоcus de cоntrоl intern 
(recоmpensele sunt determinаte de prоpriul 
cоmpоrtаment, de prоpriile cаpаcităţi şi 
аtribute), iаr cele cаre cred că recоmpensele şi 
pedepsele nu pоt fi cоntrоlаte de către ele 
(recоmpensele sunt cоntrоlаte de către 
ceilаlţi, de şаnsă, nоrоc sаu destin) аu un 
lоcus de cоntrоl extern. 

3) Test de determinare а inteligenţei
emоţiоnаle (Nichоlаs Hаll). 

Testul indică mоdul în cаre о persоаnă 
utilizeаză emоţiile în viаţа sа şi iа în cоnsi-
derаre diverse аspecte а inteligenţei emоţiо-
nаle: аtitudineа intrаpersоnаlă şi interper-
sоnаlă, cаpаcitаteа de а cоmunicа, аtitudineа 
fаţă de viаţă şi de căutаreа аrmоniei.  

Аcest test identifică următоаrele cоm-
pоnente а inteligenţei emоţiоnаle: 

1. Autoreglarea – înţelegereа şi cоnştien-
tizаreа emоţiilоr prоprii; 

2. Conştiinţa de sine – flexibilitаte emоţiо-
nаlă, cоntrоl аrbitrаr а prоpriilоr emоţii; 

3. Motivaţia – gestiоnаreа cоmpоrtа-
metnului prоpriu dаtоrită pоsibilităţii cоntrо-
lului prоpriilоr emоţii; 

4. Empаtiа - fоrmă de intuire а reаlităţii
prin identificаre аfectivă; interpretаre а eului 
аltоrа după prоpriul nоstru eu; cаpаcitаteа 
de а recunоаşte şi, într-о оаrecаre măsură, de 
împărtăşi sentimentele (cum аr fi tristeţea 
sаu  fericireа) cаre sunt experimentаte de 
către о аltă fiinţă, chiаr dаcă аceаstа nu le 
exprimă explicit; 

5. Abilităţi sociale – аbilitаteа de а influ-
enţа stаreа emоţiоnаlă а аltоrа. 

Figurile şi tabelele ce urmează prezintă 
interpretarea rezultatelor aplicării metodelor 
empirice în vedereа identificării nivelului 
dezvоltării inteligenţei emоţiоnаle а cаdrelоr 
didаctice. 

În cazul examinării comparative a 
rezultatelor din Figurii 1 şi Figurii 2, depistăm 
faptul că mai mult de jumătate din cadrele 
didactice, adică 27 la număr, doresc şi tind să 
fie consideraţi învingători dorind să se afle în 
starea de spirit a omuleţilor cu indicii 12 şi 
15. Ei sunt nerăbdători să cunoască gustul
succesului, indiferent de ce etape trebuie să 
parcurgă şi ce metode trebuie să implemen-
teze.  

Doi profesori doresc să obţină un statut 
asemănător omuleţului cu numărul 17, care 
este unul optimist, plin de viaţă, cu spirit de 
echipă, performează în orice domeniu şi 
priveşte provocările cu detaşare.  

Un număr de cinci persoane au bifat că 
doresc şi se văd în viitor asemenea omu-
leţului cu indicele 18. După cum am menţi-
onat mai sus, omuleţului cu numărul 18 îi 
place să se simtă iubit şi apreciat, iar când 
simte acest lucru, îţi devine cel mai bun 
prieten! 
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Cinci cadre didactice visează să se 
regăsească pe poziţia 20. Omuleţul cu numă-
rul 20 este ambiţios, încrezător şi plin de 
viaţă, este un inovator şi nu îi e teamă să îşi 
asume riscuri. Detaşarea şi pasiunea lui îi 

aduc multe reuşite şi satisfacţii. O singură 
persoană a încercuit poziţia 10, ca aspiraţie 
de viitor, ceea ce înseamnă că persoana 
respectivă tinde spre succes şi o stare 
emoţională optimă. 

Figura 1. Statutul prezent în societate a cadrelor didactice 

Figura 2. Statutul dorit în societate a cadrelor didactice 

Potrivit Chestionarului lui Julian Rotter 
– Locus de control, din numărul total de 17
bărbaţi şi 23 femei chestionate, am obţinut 
următoarele date: conform criteriului aparte-
nenţei sexuale, rezultatele chestionării relevă 
că externalitatea predomină la femei cu 

valoarea de 11,61, iar internalitatea domină 
sexul masculin cu valoarea de 12,77. Astfel, 
prelucrarea datelor statistice ale realizării 
Testului I-E asupra cadrelor didactice, nu a 
oferit nici o diferenţă semnificativă, cu valori 
totale a internalităţii de 11,98 şi a externa-
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lităţii 11,03. În această ordine de idei, am 
constatat că la bărbaţi prevalează interna-
litatea, iar la femei prevalează externalitatea, 

chiar dacă rezultatele finale nu indică o 
valoare diferenţială semnificativă. 

Figura 3. Rezultatele scalei „I-E” după Rotter, conform criteriului apartenenţei sexuale 

Figura 4. Rezultatele scalei „I-E” după Rotter, conform criteriului de vârstă 
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În Figura 4 vedem rezultatele obţinute 
în urma eşantionării a 40 cadre didactice 
dintre care 20 profesori fac parte din 
categoria 1, adică au vârsta cuprinsă între 25-
43 ani, iar ceilalţi 20 de profesori s-au 
încadrat în categoria 2 după criteriul de 
vârstă, având 44-65 de ani.  

Aşadar, am depistat că la profesorii mai 
tineri, din categoria 1 domină locusul de 
control extern, cu coeficientul de 11,55 ceea ce 
prezumă faptul că sunt mai emotivi şi 
sensibili la factorii externi ce intervin în 
diverse situaţii. Externii cred că „întăritorii” 
în viaţă sunt controlaţi de noroc, de şanse sau 

de alţii puternici. Prin urmare, ei văd un 
impact mic al propriilor eforturi asupra 
succesului sau insuccesului personal. Com-
parativ cu acest rezultat, coeficientul mai 
mare de internalitate este predominant la cei 
mai vârstnici, care au vârsta cuprinsă între 44 
– 65 ani. În această ordine de idei, indicele
prezintă cifra 12,5 ei considerând că succesul 
sau eşecul se datorează propriilor eforturi şi 
depinde doar de alegerea lor, iar recom-
pensele sunt determinate de propriul 
comportament, de propriile capacităţi şi 
atribute.  

Figura 5. Rezultatele scalei „I-E” după Rotter, conform criteriului de repartizare pe facultăţi 

Examinarea rezultatelor din Figura 5, 
sugerează ideea că acei 22 de profesori 
chestionaţi de la facultatea de drept, prezintă 
un coeficient mai mare de externalitate cu 
valoarea de 11,73. Aceste personalităţi sunt 

convinse că succesele sau insuccesele lor sunt 
influenţate şi conturează rezultatul forţei 
exterioare ca mediul, oameni, întâmplări, 
şanse. Locusul de control intern predomină 
la cei 17 profesori chestionaţi din cаdrul 
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fаcultăţilоr Relаţii Internаţiоnаle şi Ştiinţe 
Sоciо-Umаne; Ştiinţe Ecоnоmice, cu valoarea 
de 12,84. Credinţa lor în capacitatea lor de a 
schimba lucrurile îi poate face mai încrezători 
şi prin urmare, ei caută informaţii care îi vor 
ajuta să influenţeze oamenii şi situaţiile. În 
această ordine de idei, ei se dovedesc a fi mai 
motivaţi şi orientaţi spre succes. Aceste 
convingeri chiar îi pot determina să fie mai 
activi din punct de vedere politic.  

Realizând studiul experimental, am 
stabilit şi analizat ipoteza operaţională 
precum că: Succesul cadrelor didactice este 
condiţionat de nivelul inteligenţei emoţionale 
a acestora. Pentru a confirma/infirma ipoteza 
operaţională, am aplicat „Testul de determinare 
а inteligenţei emоţiоnаle” a lui Nichоlаs Hаll, 

pentru a constata nivelul inteligenţei emo-
ţionale a cadrelor didactice şi dezvoltarea 
componentelor structurale ale inteligenţei 
emoţionale – autoreglarea, conştiinţa de sine, 
motivaţia, empatia şi abilităţile sociale.  

Figura 6 reprezintă coeficientul inteli-
genţei emoţionale în urma obţinerii valorilor 
pentru următoarele scale: a) conştientizarea 
emoţională la bărbaţi – 2,41, la femei – 8,52; 
b) gestionarea emoţiilor la bărbaţi – 7,05, la 
femei – 5,04; c) automotivarea la bărbaţi – 
11,47, comparativ cu a fetelor – 9,34; d) 
empatia la bărbaţi – 10,41, la femei – 9,65; e) 
gestionarea emoţiilor ale altor oameni se 
reuşeşte conform datelor la bărbaţi – 9,64, la 
femei – 9,91. 

 

 
Figura 6. Rezultatele „Testului de determinare a inteligenţei emoţionale” conform criteriului 
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Diferenţele înregistrate atestă un 
coeficient înalt de automotivaţie la bărbaţi, 
iar la femei acel de gestionare a emoţiilor 
altor oameni. Cea mai mică valoare a 
componentelor structurale a IE indică 
valoarea 2,41 şi reprezintă nivelul scăzut a 
bărbaţilor în ceea ce priveşte cunoaşterea 
propriilor emoţii. Iar la femei valoarea 5,04 la 
component – conştiinţa de sine, rezidă în 
faptul că acestea au un rezultat scăzut cu 
privire la controlul şi cunoaşterea propriilor 
emoţii. 

În Figura 7 putem vizualiza rezultatele 
„Testului de determinare a inteligenţei 
emoţionale”, conform criteriului de vârstă. În 
urma evaluării rezultatelor obţinute, am 
depistat că profesorii care au vârsta cuprinsă 
între 25-43 de ani, au cel mai înalt indice la 
componenta motivaţională a inteligenţei 
emoţionale – 10,70. Astfel, este de la sine 
înţeles că profesorul care are foarte clar 
stabilite anumite obiective profesionale, ştie 
exact ce doreşte şi este motivat, acela se va 
realiza din punct de vedere carieristic. La 
compartimentul de cunoaştere a propriilor 
emoţii profesorii din Categoria 1, au 
înregistrat un coeficient scăzut – 2,90. Acest 
fapt nu este chiar îmbucurător, deoarece 
atunci când în relaţiile cu ceilalţi se transmit 
informaţii, sentimente şi reacţii dificil de 
exprimat în mod clar şi corect, aceste situaţii 

cel mai des sunt generatoare de conflicte, 
întrucât nu se reuşeşte decodificarea adec-
vată a conţinutului emoţiilor transmise. 
Pentru evitarea lor, e necesar ca cadrele 
didactice să conjuge forţele în ceea ce priveşte 
cunoaşterea emoţiilor personale şi folosirea 
lor adecvată, deoarece acestea sunt extrem de 
importante în stabilirea relaţiilor inter-
personale, asigurând succes acestor relaţii. 
Cadrele didactice care fac parte din Categoria 
2 (44-65 ani), în urma procesării rezultatelor 
obţinute la acest test, au demonstrat un 
coeficient înalt la secţiunea de gestionare a 
emoţiilor altor oameni – 10,60 şi un rezultat 
mediu a componentei de control a propriilor 
emoţii – 7,00. Abilitatea socială de gestionare 
a emoţiilor altor oameni este o componentă 
importantă a competenţelor emoţionale (iar 
competenţele emoţionale sunt recunoscute în 
spaţiul european al învăţământului ca 
standarde profesionale a cadrelor didactice), 
mai constituie şi un generator al relaţiilor 
armonioase cu ceilalţi, este mijlocul de a 
inventaria forţele afective, este abilitatea de a 
interpreta corect situaţiile personale, este 
forma de a convinge, a conduce, a negocia, a 
aplana conflictele, de a coopera şi de a lucra 
în echipă – toate acestea fiind şi constituente 
ale profilului cultural al cadrului didactic, 
care, în esenţa sa, influenţează calitatea 
serviciilor educaţionale. 
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Figura 7. Rezultatele „Testului de determinare a inteligenţei emoţionale” 
conform criteriului de vârstă 

Figura 8. Diferenţele valorice a componentelor inteligenţei emoţionale 
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succesul profesional este într-o relaţie directă 
cu nivelul de inteligenţă emoţională, am 
văzut necesitatea de a chestiona studenţi din 
cadrul USPEE „Constantin Stere”. Astfel în 
conformitate cu „Regulamentul privind 
evaluarea calităţii studiilor universitare” a 
USPEE „Constantin Stere” de către Consiliul 
pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii şi 
Senаtul studenţesc din care fac parte, au fost 
distribuite 70 chestionare anonime studenţi-

lor facultăţii de drept (аnul de studiu I-IV). 
La compartimentul de apreciere a calităţii 
activităţilor de predare-învăţare şi evaluare a 
cadrelor didactice, studenţii au apreciat în 
sistemul de 10 puncte capacităţile cadrelor 
didactice de a asigura succesul universitar şi 
calitatea procesului educaţional, acordând 
note: 1 – deloc suficient- 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 
8 – 9 - 10 foarte bine.  

 

 
Figura 9. Media de apreciere a studenţilor 
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emoţionale. Persoana la care inteligenţa 
emoţională este bine dezvoltată, va fi în stare 
să creeze un mediu de încredere şi onestitate, 
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modelul comunicaţional promovat, de a 
contrui relaţii investind sentimente, toate 
acestea reprezintă modalităţi concrete de a 

optimiza calitatea actului educaţional, accen-
tuând dimensiunea emoţională a acestuia.  
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ediul reflectă o valoare socială, o 
etică, o responsabilitate colectivă 
care se impun nu numai statelor, ci, 

tot asemenea, tuturor actorilor economici şi 
sociali. Mediul, organizat sub aspect juridic 
de o multitudine de convenţii internaţionale 
şi de legi naţionale, a dobândit o legitimitate 
politică, astfel încat dreptul la un mediu 
sănătos a fost consacrat în cele mai înalte 
reglementări din ierarhia legilor, şi anume în 
constituţii, ca un drept fundamental. În acest 
sens, în Constituţia României este prevazută 
obligaţia statului de a „asigura refacerea şi 
ocrotirea mediului înconjurator, precum şi 
menţinerea echilibrului ecologic”. De aseme-
nea, Constituţia a stabilit că „dreptul la pro-
prietate obligă la respectarea sarcinilor pri-
vind protecţia mediului”. Recomandarea 
1614 cu privire la mediu şi drepturile omului 
adoptată de Consiliul Europei la 27 iunie 
2003: 

– să asigure o protecţie adecvată vieţii, sănă-
tăţii, vieţii private şi de familie, integrităţii 
fizice şi bunurilor persoanei aşa cum sunt 
garantate de art. 2, 3 şi 8 ale Convenţiei 
europene şi de Protocolul nr. 1 al Protoco-
lului adiţional, ţinându-se seama în mod 
deosebit de necesitatea protecţiei mediului; 
– să se recunoască un drept al omului la un
mediu sănătos, viabil şi demn, drept care 
conţine obligaţia obiectivăa statului de a 
proteja mediul în cadrul legislaţiei naţionale, 
de preferinţă la nivel constituţional; 
– să garanteze drepturi procedurale indivi-
duale, recunoscute de Convenţia de la 
Aarhus, la informaţia de mediu, la partici-
parea publicului la procesul decizional şi la 
accesul la justiţie în materia de mediu.  

Jurisprudenţa Curţii Europene a Drep-
turilor Omului este concludentă în acest sens, 
deciziile curţii stabilind că:  

M 
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a. Dreptul individului la un mediu sănătos
poate constitui în anumite circumstanţe 
un aspect al dreptului la viaţa privată. 

b. Dreptul la mediu sănătos este respectat
în condiţiile informării privind riscurile 
de poluare şi calitatea mediului. 

c. Garantarea dreptului la un mediu
sănătos se realizează şi prin „dreptul la 
un proces echitabil”. 
 În aceste condiţii, respectarea drep-

tului la mediu sănătos şi echilibrat este asigu-
rată de autorităţile desemnate ale statului, 
însă încălcarea lui este un act atroce şi 
inuman, greu de înţeles de materialismul 
concret al societăţii în care trăim. 

Dreptul la un mediu ambiant sănătos 
este un drept elementar pe care mulţi cetăţeni 
nu îl cunosc sau nu îi acordă importanţa 
necesară. Nu realizează că de el depinde de 
fapt viaţa, sănătatea şi pe termen lung chiar 
bunăstarea proprie, şi mai ales a generaţiilor 
care urmează. Cauzele acestei situaţii sunt 
multiple. Problemele de mediu s-au accen-
tuat în România mai ales în ultima jumătate 
de secol, perioadă în care, din cauza 
sistemului politic totalitar, nu a existat o 
informare şi o dezbatere publică pe această 
temă, problema fiind pur şi simplu negată 
sau dosită. Apoi a urmat avalanşa schimbă-
rilor politice, economice, sociale, culturale 
etc. de după 1990, iar problemele de mediu 
au fost din nou eclipsate de alţi factori, în 
special politici şi economici, mai „sonori” (nu 
neapărat mai importanţi, pentru că din 
problemele de mediu derivă o bună parte din 
cele de sănătate, sociale şi economice şi 
implicit şi politice...).  

Legislaţia care garantează respectarea 
acestui drept la un mediu curat este relativ 
recentă şi punerea ei în aplicare este la 
începuturi. Legislaţia este încă puţin cunos-
cută iar cetăţenii au încă mari reţineri în a se 
adresa instituţiilor şi a-şi apăra drepturile „cu 
legea în mână”. Proactivitate şi încurajare din 
partea autorităţilor nu prea există, ONG de 
mediu nu au resursele pentru a deveni foarte 
vizibile în public, partidele politice şi presa 
desconsideră încă importanţa subiectului şi 
ignoră relaţia cauză-efect între problemele de 
mediu şi cele economice şi sociale. Şcoala 
începe să ofere, deşi încă prea modest din 
punct de vedere cantitativ şi calitativ, o 
educaţie în sensul respectului faţă de mediu, 
deşi de aici trebuie plecat, pentru că o 
informare şi educare ecologică a tuturor 
cetăţenilor rezolvă de la rădăcină problema. 
Iar pentru acel procent unde informarea şi 
educaţia nu dau roade, există şi instrumentul 
punitiv al legii, care se aplică prea rar şi cu 
jumătăţi de măsură. Îmbinarea dintre edu-
caţie şi coerciţie este soluţia de ansamblu a 
problemelor de mediu, iar cu cât educaţia 
este mai eficientă şi coerciţia este mai puţin 
necesară. Ambele presupun informare şi 
ambele sunt mai eficiente când există parti-
cipare publică.  

Un prim pas în respectarea dreptului la 
un mediu sănătos ar fi conştientizarea cetăţe-
nilor (încă de la cea mai fragedă vârstă ) de 
necesitatea ocrotirii şi protecţiei mediului ca 
un „bun” moştenit ce trebuie transmis nealte-
rat generaţiilor viitoare. Degradarea mediu-
lui aduce după sine încălcarea de către 
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generaţia actuală a dreptului la un mediu 
sănătos al generaţiilor viitoare. 

Educaţia pentru protecţia mediului 
începe încă de la grădiniţă şi poate continua 
pe tot parcursul vieţii. Se ştie că educaţia este 
eficientă dacă se realizează permanent. 
Fondul de cultură al fiecărui individ fiind 
necesar a se reînnoi permanent ca o condiţie 
a existenţei noastre pe Pământ. 

După cum susţin unii cercetători, a 
educa înseamnă a-i face pe copii să însu-
şească prin experienţă un sistem de valori 
prin intermediul căruia să se integreze moral 
în societate. Literatura de specialitate defi-
neşte educaţia ecologică drept un proces care 
are scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii 
prin asigurarea cunoştinţelor, deprinderilor, 
motivaţiilor, valorilor şi angajamentelor nece-
sare oamenilor pentru a administra eficient 
resursele naturale şi a-şi asuma răspunderea 
pentru menţinerea calităţii mediului.  

Dacă dorim ca seminţele educaţiei 
ecologice să dea roade, atunci publicul ţintă 
trebuie să fie în primul rând copiii, pentru că 
„pomul când e mic se-ndreaptă” spune un 
vechi proverb românesc. De altminteri, 
deprinderea cea mai desăvârşită este aceea 
care începe a se forma în anii tinereţii. Pe 
lângă aceasta, copiii sunt un public important 
pentru educaţia de mediu, deoarece ei sunt 
gestionarii şi consumatorii de mâine ai 
resurselor naturale, iar în unele cazuri, chiar 
pot influenţa radical atitudinile părinţilor şi 
ale altor membri ai comunităţii faţă de 
problemele ecologice. 

 Educaţia ecologică este un proces aflat 
la confluenţa dintre ştiinţele realiste (biologie, 

fizică, geografie, chimie etc.) şi cele umaniste 
(legate de sistemele sociale: sociologie, psiho-
logie, istorie, etc.), în care ştiinţa se îmbină 
armonios cu arta, iar noţiunile teoretice sunt 
zadarnice dacă nu sunt strâns legate de 
activităţile practice.  

Educaţia ecologică studiază influenţa 
activităţilor umane asupra mediului înconju-
rător. În acest context, studiază în mediul 
natural şi cel artificial, vieţuitoarele, inclusiv 
omul şi contribuie la înţelegerea circuitului 
energiei şi materiei. Ea trebuie să îi ajute pe 
copii să înţeleagă influenţa comportamen-
tului lor asupra calităţii mediului. Educaţia 
ecologică se bazează pe cunoştinţe referitoare 
la sistemele sociale şi ecologice, dar are şi o 
componentă afectivă: domeniul responsa-
bilităţii, sistemul de valori, atitudinile nece-
sare construirii unei societăţi durabile. 

Starea mediului înconjurător, pe an ce 
trece este din ce în ce mai îngrijorătoare: 
spaţiile împădurite se reduc, deşerturile se 
extind, solurile agricole se degradează, 
gradul de poluare este mai ridicat şi astfel 
stratul de ozon se subţiază, efectul de seră de 
accentuează şi numeroase specii de plante şi 
animale sunt pe cale de dispariţie. Se poate 
generaliza că, ţările dezvoltate produc mari 
cantităţi de deşeuri şi poluanţi, consumă 
cantităţi mari de energie şi de resurse 
naturale. Impactul pe care aceste ţări îl au 
asupra mediului înconjurător este puternic 
distructiv. Există o proporţionalitate inversă 
între nivelul industrializării şi starea medi-
ului înconjurător.  

 Pentru că viaţa nu poate fi separată de 
mediul ambiant, întreaga educaţie ar trebui 
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îndreptată în direcţia protecţiei mediului 
înconjurător. Societatea umană trebuie sa fie 
în interrelaţie şi să cunoască faptul că, fiecare 
acţiune a sa, va produce o reacţie care în 
complexul sistemelor vii este deseori impre-
vizibilă. Când resursele naturale vor fi 
epuizate pe scară largă şi mediul ambiant va 
fi poluat, nu numai acesta este cel care va 
suferi, ci şi sănătatea oamenilor va fi afectată. 
Aceasta din urmă, nu poate fi menţinută 
respirând aer poluat, consumând alimente şi 
apă contaminate cu pesticide şi alte substanţe 
chimice. Ce este sănătos pentru natură, de 
regulă este sănătos şi pentru vieţuitoarele 
sale. Fiecare om trebuie să fie responsabil 
pentru impactul pe care viaţa lui îl are asupra 
vieţii planetei. 

 Educaţia ecologică, trebuie să înceapă, 
din frageda copilărie. Aceasta contribuie la 
formarea unei conştiinţe şi a gândirii ecolo-
gice despre natură, dar şi a formării unei 
comportări atente şi corecte faţă de ea. Nu 
este suficientă o simplă informare cu privire 
la mediul înconjurător, ci este important ca 
elevii să-şi poată exprima idei personale şi să 
manifeste o atitudine legată de responsa-
bilitatea pe care şi-o asumă în privinţa me-
diului în care trăiesc. Trebuie să fie capabili 
să înţeleagă relaţiile existente între anumite 
situaţii şi să analizeze, să sintetizeze şi 
generalizeze informaţiile. Este importantă 
rezolvarea cauzelor care au dus la o anumită 
situaţie şi nu a efectelor acesteia.  

 Educaţia pentru mediu este un mod de 
viaţă şi problemele acestuia nu vor fi rezolva-
te doar prin soluţii tehnice, ci prin înţelegerea 
profunda a legăturii existente între fiinţa 

umană - natură - mediu de viaţă şi atitudinea 
individuală şi comună faţă de aceste pro-
bleme. Educaţia privind protecţia mediului 
înconjurător se adresează atât minţii cât şi 
sufletului elevilor. Un rol deosebit îl prezintă 
stimularea interesului şi entuziasmului aces-
tora. Şcoala joacă un rol major în educaţia 
privind mediul înconjurător, deoarece tinerii 
petrec o mare parte din timp aici şi pentru că 
este locul unde sunt transmise cunoştinţe 
care au menirea de a dezvolta atitudinea 
pozitivă a elevilor faţă de problemele mediu-
lui înconjurător.  

Educaţia ecologică se poate realiza prin 
orice tip de activitate şcolară, activităţi 
ştiinţifice, artistice, practice, sportive sau reli-
gioase. Din multitudinea formelor de mani-
festare menţionăm: observaţii în natură, 
experimente, povestiri ştiinţifice, desene, 
plimbări, drumeţii, excursii, vizionare de 
diapozitive sau expuneri power point, jocuri 
de mişcare instructiv-distractive, labirinturi 
ecologice, vizitarea muzeelor, expoziţii, 
spectacole, vizionari de emisiuni TV cu spe-
cific educaţional, concursuri. Tematicile care 
pot fi parcurse sunt stabilite în funcţie de 
subiectul propus: „Să ocrotim natura”, 
„Poluarea în diferite anotimpuri”, „Ce se 
întâmplă iarna cu plantele şi animalele?”, „Ce 
ştim despre pădure?” „Natura se trezeşte la 
viaţă”, „Copac tânăr, copac bătrân”, „Ce ne 
învaţă natura?”, „S.O.S. natura...”, „Culorile 
şi sănătatea”, „Aspectul cartierului meu, 
satului meu”, „Curiozităţi ecologice”, „Pă-
mântul, planeta vie”, „Măşti şi costume 
ecologice” etc. Specialiştii în teoria şi practica 
educaţională definesc metoda de predare ca 
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fiind „modalităţi de acţiune cu ajutorul 
cărora elevii, sub îndrumarea profesorului îşi 
însuşesc cunoştinţe, îşi formează priceperi, 
deprinderi, îşi dezvoltă aptitudini şi iau 
atitudini”. Realizarea acestor acţiuni este 
asigurată de baza teoretică structurată a 
metodelor şi mijloacelor de învăţare, de stra-
tegii privind organizarea procesului predării-

învăţării materializate în comunicarea dintre 
profesor şi elev. Procesul de învăţare este 
susţinut de materiale didactice variate, 
mijloacele audio-vizuale, aplicaţii de teren, 
utilizate în practica educaţiei ecologice. 
Educaţia ecologică se poate realiza prin cele 
trei forme ale educaţiei prezentate în figura 
de mai jos: 

educaţia formală (realizată în unităţile de învăţământ); 
 educaţia informală (realizată prin organizaţii neguvernamentale, mass media, anturaj, 

familie),  
educaţia nonformală (realizată prin activităţi extraşcolare, centre de educaţie 

permanentă, cluburi etc.). 
Fig. 1. Forme ale educaţiei: [1] 

Educaţia ecologică prin şcoală iese 
dincolo de şcoală, în lumea numeroasă a 
adulţilor cu multitudinea lor de preocupări şi 
ocupaţii, dar din ce în ce mai sensibili la ceea 
ce ar putea afecta viitorul generaţiilor ce vin. 
Educaţiei ecologice nimeni nu i se va putea 
sustrage, întrucât este o educaţie a tuturor. 
Statutul ei foarte dinamic, complex, univer-
sal, mereu înnoit şi înnoitor, este pe termen 
lung, însoţind întreaga existenţă umană. 
Educaţia ecologică este o educaţie a 
solidarizării acţionale. Strategiile transferului 
şi evaluării educaţiei ecologice acţionează 
între aceşti poli: observ, constat, analizez, iau 
măsuri. A şti trebuie să însemne şi a şti să 
acţionezi: sesizând, antrenând la faptă ecolo-
gică.  

Educaţia ecologică în şcoală şi dincolo 
de şcoală evaluează mereu contribuţia fiecă-
ruia şi a grupurilor sociale în soluţionarea 
problemelor grave privind gospodărirea 

noastră planetară, starea ei de ordine, de 
resurse, de sănătate. Educaţia ecologică 
îndeamnă permanent la responsabilitate şi 
solidaritate, la reflecţii şi acţiune. Satisfacţiile 
sale vin din iniţiativă, din pasiune şi acţiune, 
răspunzând unui imperativ planetar.  

Educaţia privind mediu înconjurător 
este un proces complex de lungă durată. 
Rezultatele concrete pot fi observate peste 
câţiva ani şi de aceea este necesar ca procesul 
de educaţie să înceapă foarte devreme şi să se 
continue de-a lungul întregului ciclu de 
învăţământ. S-a constat că atunci când sunt 
mici, copiii au o atitudine pozitivă faţă de 
mediul înconjurător, aceasta modificându-se 
pe măsură ce cresc datorită influenţei exerci-
tate de tehnologiile moderne şi modului de 
consum al vieţii moderne. 

Soarta viitorului vieţii în ansamblul ei 
depinde de gândirea şi efortul nostru de a 
menţine echilibrul în natură prin formarea 
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unei conştiinţe ecologice de sine stătătoare în 
rândul oamenilor. 

Educaţia cu privire la ocrotirea naturii 
se poate realiza cu succes aproape la toate 
disciplinele şcolare, accentuându-se astfel 
caracterul interdisciplinar şi transdiciplinar al 
acesteia. Instituţiile de învăţământ au obli-
gaţia de a organiza o vie şi susţinută mişcare 
de ocrotire a mediului, iar copiii pot să 
formeze marele val de apărători ai naturii. 
Adevărata educaţie în materie de ecologie îşi 
va atinge scopul când se va reuşi ca tânăra 
generaţie, viitorul de mâine, să fie convinsă 
de necesitatea ocrotirii naturii şi va deveni 
factorul activ în acţiunea de împăcare a 
omului cu natura. Educaţia ecologică trebuie 
să dezvolte la nivelul întregii populaţii 
atitudini de respect şi responsabilitate faţă de 
resursele naturale în vederea ocrotirii lor.  

Protecţia şi conservarea mediului este o 
problemă globală, fundamentală şi constituie 
obiectul cooperării statelor şi a altor entităţi 
teritoriale, având obligaţia de a supraveghea 
şi evalua starea mediului, de a interveni 
pentru prevenirea şi repararea deteriorării 
acestuia. Educaţia în domeniul ocrotirii 
naturii trebuie să înceapă din copilărie şi să 
fie continuată în timpul anilor de şcoală, cât 
şi în afara şcolii. Înconjurat de performanţe 
tehnice din ce în ce mai sofisticate, omul 
modern, simte în acelaşi timp nevoia de a 
stabili legături subtile cu mediul înconjurător. 

Formarea culturii ecologice elementare 
a copiilor de vârstă şcolară va fi posibilă prin: 
antrenarea şi implicarea copiilor în activităţi 

practice de orientare ecologică; utilizarea 
principiilor didactice generale: sistematic, 
complex şi acţional; organizarea activităţilor 
educativ – cognitive şi practice în baza 
conexiunii interdisciplinare şi intradiscipli-
nare. Copilul care a învăţat de mic să admire 
parcurile cu flori, să observe viaţa unei 
insecte, obiceiurile unei păsări va deveni 
prietenul naturii, ocrotitorul ei. Educaţia 
elevilor în spiritul protecţiei mediului este o 
sarcină primordială a şcolii şi a familiei, dar 
şi a celorlalţi factori educativi. Este necesara 
formareaunor convingeri care se vor materia-
liza în conduite, prin puterea exemplului. 

Actualele probleme de mediu sunt 
grave şi trebuie abordate de întreaga comu-
nitate, iar educaţia şcolară reprezintă o 
soluţie viabilă. Astăzi, copiii – ca viitori 
gestionari şi consumatori ai resurselor natu-
rale, pot interveni prin acţiuni constructive 
(sensibilizarea propriilor părinţii, a cetăţe-
nilor indiferent de vârstă) la salvarea me-
diului înconjurător. Ca răspuns la noua 
prioritate politică mondială, sistemele de 
învăţământ au acţionat cu promptitudine, 
lărgindu-şi aria de cercetare, prin promo-
varea de noi concepte şi de adaptare a 
conţinutului termenului de educaţie a mediu-
lui. Astfel au apărut concepte noi, precum: 
educaţia în perspectiva ecologică, educaţia pentru 
conservarea naturii, concepte care încearcă să 
rezolve o serie de probleme şi care reconsi-
deră procesul şi scopul educaţiei prin faptul 
că omul nu poate exploata la nesfârşit şi fără 
urmări resursele planetei.  
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Fig. 2. Relaţia de interdisciplinaritate a educaţiei ecologice: [2] 

Una din problemele sistemului de 
învăţământ preuniversitar este dată de 
întrebarea: cine poate preda educaţia ecologică în 
grădiniţe, şcoli sau licee? Cu certitudine, profe-
sorii de ştiinţe ale naturii şi geografie sunt 
specialişti în acest domeniu. Însă, la ora 
actuală se pot implica şi cadrele didactice cu 
alte specializări (matematică, fizică, chimie, 
limba maternă, religie, desen, sport etc.) dar 
şi membrii ONG-urilor de mediu, din 
fundaţii sau asociaţii pentru acţiuni eco-
logice, care doresc şi sprijină promovarea 
educaţiei ecologice. Acest proces necesită 
cunoaşterea şi însuşirea un volum consi-
derabil de informaţii despre mediu, înţele-
gerea conexiunilor dintre mediul ambiant, 
mediu natural, mediu înconjurător şi influ-

enţa (pozitivă sau negativă) a factorului 
antropic, realizarea de programe viabile în 
vederea susţinerii educaţiei ecologice.  

Astfel, se apreciază că educaţia ecologică 
nu poate fi integrată într-o singură arie de 
cunoaştere, ci fiind un proces complex, 
necesită implicarea specialiştilor şi cercetă-
torilor din diferite domenii, adică o abordare 
interdisciplinară.  

În schema de mai sus (Fig. 2) se observă 
relaţia dintre disciplinele şcolare şi educaţia 
ecologică, dar şi corelaţia acestora cu dirigen-
ţia. În acest sens se poate trage concluzia 
evidentă că, orice cadru didactic care are 
dirigenţie poate (şi ar fi indicat) să predea 
noţiuni de educaţie ecologică. 

Educaţia ecologicǎ

Arta

Chimie
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Biologie
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materna

Religie
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Un document UNESCO din 1982 
propunea sub titulatura de Probleme mondiale 
în şcoală, introducerea în şcoală, printre alte 
teme şi a unor teme de mediu, de alimentaţie, 
nutriţie şi subnutriţie. Infuzarea „noilor 
educaţii” în curriculum-ul şcolar este, la 
momentul actual, o necesitate, cu atât mai 
mult cu cât asistăm la noi provocări în 
evoluţia socială (deteriorarea continuă a 
mediului, exploziile demografice, agresiunea 
culturală provocată de mass-media etc.), 
toate acestea având un impact deosebit 
asupra formării comportamentelor de bază 
ale copilului, viitorul cetăţean.  

Educaţia ecologică în şcoală reprezintă 
o preocupare constantă în toate categoriile de
activităţi. Acest demers este de o importanţă 
majoră întrucât primele forme de organizare 
a cunoaşterii de către copii a mediului 
înconjurător apar în învăţământul preprimar 
şi se continuă în clasele primare prin 
reintroducerea obiectului Cunoaşterea Mediu-
lui începând cu clasa I. 

Întrucât problematica mediului are un 
caracter pluridisciplinar şi o mare complecsi-
tate, o evoluţie rapidă şi greu de prevăzut şi 
un caracter prioritar, conţinuturile trebuie 
relaţionate cu viitorul planetei şi supravie-
ţuirea speciei umane. 

 Având în vedere aceste aspecte, cea 
mai potrivită cale de introducere a educaţiei 
ecologice în şcoli este infuzarea unor 
dimensiuni ale acesteia în cadrul discipli-
nelor existente. Prin tratare interdisciplinară 
se poate ajunge la formarea unei viziuni 
globale şi a unui sistem coerent de atitudini şi 
comportamente potrivit vârstei şcolarului. 

Urmărită pe toată durata şcolarităţii, educaţia 
ecologică poate forma cetăţeni responsabili 
prin conştientizarea pericolelor ce ameninţă 
umanitatea şi patrimoniul său natural. 

Educaţia ecologică este o problemă de 
politică educaţională, deoarece trebuie să 
vizeze dezvoltarea simţului responsabilităţii 
şi solidaritatea între ţări şi regiuni, indiferent 
de nivelul lor de dezvoltare, pentru păstrarea 
şi ameliorarea mediului. 

Obiectivele ce trebuie urmărite în 
şcoală sunt: 

– ”alfabetizarea” în materie de mediu;
– conştientizarea diversităţii şi impor-

tanţei problemelor ecologice, ca şi a compor-
tamentelor umane care afectează mediul; 

– înţelegerea corectă a raportului indi-
vid-mediu (omul se integrează în mediu – acest 
ansamblu extrem de complicat –, iar viaţa lui e 
condiţionată de viitorul mediului: [3]); 

– dezvoltarea respectului faţă de mediu
şi a responsabilităţii; 

– analiza critică a problemelor de
mediu; 

– dezvoltarea capacităţii de a lua decizii
etc. 

Printre situaţiile de învăţare funcţională 
a cunoştinţelor referitoare la mediu, se pot 
enumera: observaţiile de teren, constituirea 
de dosare plecând de la observaţiile directe şi 
de la analiza presei sau a documentelor 
tehnice, difuzarea informaţiilor primite şi 
analizate prin diverse mijloace – jurnal şcolar, 
corespondenţă interşcolară etc. –, discuţii de 
grup cu sau fără participarea unor persoane – 
resurse sau experţi, studii de caz, jocuri de 
rol, exerciţii de simulare etc. [4]. 
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Pornind de la premisa că şcoala mile-
niului III este centrată pe elev – deci pe cel 
care învaţă – se impune înlocuirea caracte-
rului enciclopedist al actului educativ cu un 
proces activ care să implice atât activitate 
mentală, cât şi activitate fizică, formând 
capacităţi şi competenţe necesare pe par-
cursul întregii vieţi: de a observa şi analiza, 
de a interpreta, de a compara, de a selecta, 
apoi de a generaliza, de a comunica, de a 
coopera, de a iniţia şi de a finaliza un proiect. 
Se impune astfel o abordare interdisciplinară 
a problemelor de studiat şi, de asemenea, 
parteneriatul între învăţători sau învăţă-
tori-profesori de la anumite discipline. 

Aparent, tema Educaţie ecologică – 
educaţie pentru viaţă ne-ar trimite doar la 
disciplinele Ştiinţe şi Geografie. Dar, 
valorificând creativ conţinuturile ce trebuie 
transmise elevilor consider că valenţe ale 
acestei teme pot fi abordate chiar de la clasa I, 
în orele de Limba română, Educaţie plastică, 
Abilităţi practice şi Cunoaşterea Mediului. 

Deşi ar părea pretenţios, termenul de 
portofoliu poate fi introdus încă din clasa I, 
copiii putând realiza diverse lucrări, indivi-
dual sau în echipă. Pe parcursul următoa-
relor clase, conţinutul portofoliului se poate 
îmbogăţi pentru ca, la sfârşitul clasei a IV-a, 
fiecare elev să aibă un portofoliu cu acest 
conţinut tematic.  

Mai mult, urmărind pe parcursul între-
gului ciclu primar realizarea obiectivelor 
educaţiei ecologice, atât prin valorificarea 
conţinuturilor unor texte din manual, cât şi 
prin excursiile, vizitele, mapele tematice 
realizate, vom constata că la sfârşitul acestei 

perioade elevii au un bagaj de cunoştinţe, dar 
şi de abilităţi în stare să-i facă să acţioneze în 
vederea protejării mediului, chiar de la 
această vârstă. Astfel, copilul va fi capabil să 
protejeze mediul apropiat (curtea, spaţiul 
verde, arborii existenţi), să planteze o floare, 
un copac, să atragă atenţia celorlalţi pentru a 
păstra curăţenia, să participe la reciclarea 
unor deşeuri (din sticlă, plastic, hârtie) etc. 
Elevul va fi antrenat atât în activităţile de 
observare, cât şi de manipulare şi experi-
mentare, avându-se în vedere faptul că învaţă 
mult mai temeinic atunci când lucrează 
practic şi când forma de activitate depăşeşte 
spaţiul băncii de şcoală. Nu trebuie scăpat 
din vedere şi faptul că o învăţare eficientă 
presupune feed-back, care-i oferă copilului 
nu numai măsura realizării unei sarcini, cât, 
mai ales, valoarea (calitatea) pe care o are 
activitatea desfăşurată. 

Ȋn prezent, educaţia ecologică se reali-
zează în gradiniţe, şcoli şi licee numai prin 
intermediul cadrelor didactice care sunt 
conştiente de necesitatea implementării în 
instituţiile de învăţământ a acestei forme de 
educaţie, a cadrelor didactice care personal 
ocrotesc şi protejează mediul, încercând să 
transmită mai departe acest fel de a fi şi 
elevilor pe care îi îndrumă.  

Ȋn concluzie, educaţia ecologică este 
oportună cu cât este începută de la o vârstă 
cât mai fragedă, cu având şanse mai mari de 
reuşită. O condiţie esenţială a realizării 
acestei educaţii ecologice este ca ea să se 
conceapă în natură şi pentru natură. 

Instituţiile de învăţământ au obligaţia 
de a organiza o vie şi susţinută mişcare de 
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ocrotire a mediului, iar elevii pot să formeze 
marele val de apărători ai naturii. Adevărata 
educaţie în materie de ecologie îşi va atinge 
scopul când se va reuşi ca tânăra generaţie, 
viitorul de mâine, să fie convinsă de necesi-
tatea ocrotirii naturii şi va deveni factorul 
activ în acţiunea de împăcare a omului cu 
natura. Educaţia cu privire la mediu trebuie 
să dezvolte la nivelul întregii populaţii 
atitudini de respect şi responsabilitate faţă de 
resursele naturale în vederea ocrotirii lor. 

Pentru atingerea acestui ţel, o impor-
tanţă deosebită o are sistemul educaţional. 
Acest sistem este menit să dezvolte conştiinţa 
ecologică a oamenilor, în aşa fel încât fiecare 
membru al societăţii să devină conştient de 
locul şi rolul său în natură şi societate. 

Natura este cel mai desăvârşit maestru, 
ce de nenumărate secole lucrează pentru a 
îmbrăca pământul cu formele cele mai artis-
tice, pentru a-l înfrumuseţa cu ornamente 
neînchipuite, creând monumente nepieri-
toare. 

Omul nu este conştient mereu de imen-
sul rol pe care îl are în evoluţia ecosistemelor 
de pe planeta noastră. Astfel, educarea 
elevilor în vederea însuşirii unei concepţii 
ecologice unitare a devenit tot mai necesară 
astăzi, când tehnica se dezvoltă vertiginos, 

când omul are o influenţă crescută asupra 
naturii.  

Se impune să se pornească studiul 
impactului activităţii umane asupra mediului 
înconjurător încă de la grădiniţă şi să se 
construiască punţile de legătură cu urmă-
toarele trepte ale învăţământului, cu repre-
zentanţii comunităţilor şi ai autorităţilor 
locale, în vederea formării şi dezvoltării 
deprinderilor şi atitudinilor favorabile unui 
mediu curat şi sănătos. 

Protejarea planetei Pământ, casa noas-
tră, a tuturor, este o problemă care trebuie să 
intereseze nu doar pe ecologişti, ci pe toată 
lumea, adulţi şi copii. Noi, dascălii, trebuie să 
punem mare accent pe educaţia ecologică a 
celor mici, pentru a ne bucura împreună, 
timp îndelungat, de albastrul cerului, de 
limpezimea apelor, de florile câmpului şi de 
frunzele verzi. 

Dacă vom avea grijă de ea, de Terra, 
care este casa noastră, a tuturor, dacă o vom 
păstra curată, dacă vom trăi în armonie cu ea, 
copiii noştri vor mai zburda prin iarba 
fragedă, păsările se vor mai înălţa spre cerul 
senin, peştii vor mai înota în apele limpezi, 
vor mai creşte frunze verzi, iar planeta 
noastră va rămâne mereu Planeta Albastră.  
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DEZVOLTAREA REGIONALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA: PARADIGMA 
EUROPEANĂ ŞI PARTICULARITĂŢILE NAŢIONALE 

Conf. univ. dr. Eduard ŢUGUI, 
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene ,,Constantin Stere” 

The report is based on the study focused on particularities of regional development în the Republic of 
Moldovafrom the perspective of the European Union model of economic, social and territorial cohesion.The 
research defines regional development în terms of a new development paradigm,methodically cultivated în 
European states with the support of the European Unionand emphasizes establishment of this policy în the 
Republic of Moldova.Several findings and recommendations of the study are included în the NSRD 
Evaluation Report 2010-2012 and NSRD 2013-2015, în whose elaboration the author participated under the 
coordination of GIZ Moldova.Also, a range of general and sector recommendations are formulated, whose 
implementation would redefine regional development policy în the Republic of Moldova and boost territorial 
growth and development în an external periphery of the European Union. 

Key words: regional development, cohesion policy, european integration, structural instruments, 
efficiency and equity. 

 
ezvoltarea regională în Republica 
Moldova1 se articulează în contextul 
instituţionalizării relaţiilor cu Uniu-

nea Europeană (UE) şi adaptează la nivel 
naţional o nouă paradigmă de dezvoltare 
gândită teritorial. Transpunerea unei para-
digme devine însă o sarcină complexă şi, 

1 Parte din constatările și recomandările 
studiului sunt incluse în Raportul de evaluare a 
SNDR 2010-2012 și SNDR 2013-2015, elaborat în 
cadrul GIZ Moldova la comanda Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Construcțiilor din Repu-
blica Moldova (MDRC). Muravski V., Dumitrașco 
A. (coord.). Ciobu S., Țugui E., Parlicov V. 
Evaluarea implementării SNDR 2010-2012 și SNDR 
2013-2015. Chișinău: MDRC-GIZ, 2016.  

drept consecinţă, mai dificilă într-o periferie 
externă coruptă şi neîndreptăţită geopolitic. 
Mai mult, dezvoltarea regională este înţe-
leasă de către factorii de decizie autohtoni în 
termenii unui sector oarecare, însoţit de 
minister negociat politic şi de un fond public 
special, şi nu în perspectiva unei paradigme 
de dezvoltare, care reclamă angajamente şi 
resurse corespunzătoare. Asociate cu nivelul 
general de dezvoltare sau lumii materiale 
braudeliene şi nesustenabilitatea finanţelor 
publice, acestea devin obstacole majore în 
implementarea unui model european de 
dezvoltare în lipsa guvernanţei şi instrumen-
telor structurale articulate în interiorul 
Uniunii Europene. 

D 
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Dezvoltarea regională în Republica 
Moldova reprezintă şi un teren de cercetare 
pentru implementarea coeziunii la graniţa 
externă a Uniunii Europene. Astfel, dincolo 
de creşterea şi echitatea pe care le-ar aduce la 
nivel naţional, implementarea noii para-
digme în societatea moldovenească poate 
deveni relevantă pentru întreaga proximitate 
geopolitică a UE. Studiul încearcă să sur-
prindă mare parte din particularităţile 
dezvoltării regionale în Republica Moldova şi 
să formuleze recomandări necesare pentru 
eficientizarea politicilor naţionale şi relevante 
pentru vecinii Uniunii Europene. Ipoteza de 
bază a cercetării este că dezvoltarea regională se 
articulează treptat în Republica Moldova şi poate 
să devină un instrument sustenabil de creştere 
economică doar după ce va fi gândită ca o 
paradigmă multisectorială, susţinută de politici şi 
instrumente financiare conexe. 

 
Paradigma europeană: evoluţia coezi-
unii sociale, economice şi teritoriale 
Raportul Barca întitulat „O agendă 

pentru reforma politicii de coeziune”,raport 
independent de evaluare elaborat la cererea 
Comisiei Europene, defineşte politica de 
coeziune a Uniunii Europene drept o nouă 
paradigmă care inspiră politici „pe baze 
locale” ale căror obiective constau în „creş-
terea bunăstării şi îmbunătăţirea nivelului de 
viaţă” şi în „generarea şi menţinerea avanta-
jelor competitive regionale” [1]. Astfel, dez-
voltarea regională este integrată treptat într-o 
politică mai largă a coeziunii economice, 
sociale şi teritoriale, devenită o paradigmă de 
dezvoltare ce presupune politici şi intervenţii 

„teritorializate” care vizează eficienţa şi 
echitatea: toate regiunile trebuie să-şi reali-
zeze potenţialul deplin de dezvoltare şi toţi 
cetăţenii trebuie să aibă şanse egale, indi-
ferent de locul unde trăiesc. 

Politica de coeziune abordează proble-
ma „ineficienţei” (subutilizarea întregului 
potenţial de dezvoltare) şi a „inegalităţii” 
(statele, regiunile şi persoanele care trăiesc 
sub un anumit nivel de bunăstare şi amploa-
rea disparităţilor între acestea), realizând 
proiecte investiţionale care ţin seama de 
preferinţele şi de cunoştinţele locale (terito-
riale) şi sunt concepute şi implementate 
printr-un sistem de guvernanţă pe mai multe 
niveluri. 

Noua paradigmă s-a articulat treptat în 
cadrul Uniunii Europene, fiind determinată 
de etapele de integrare europeană şi de către 
dezbaterile academice privind paradigmele 
de dezvoltare. Tratatul de la Lisabona, sem-
nat la 13 decembrie 2007, fundamentează 
politica de coeziune în legislaţia primară 
europeană şi introduce obiectivul de coezi-
une teritorială. Titlul XVIII din Tratatul pri-
vind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) 
este întitulat „Coeziunea economică, socială 
şi teritorială” [2, Titlul XVIII, art. 174-178], în 
timp ce politica de coeziune finanţează echi-
tatea, eficienţa şi coeziunea teritorială, devenind 
principalul instrument de investiţii al Uniunii 
Europene.  

Comisia Europeană (CE) coordonează 
şi implementează împreună cu statele mem-
bre, autorităţile regionale şi locale politica de 
coeziune şi are obligaţia de a prezenta odată 
la 3 ani un Raport privind coeziunea. Dincolo 
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de orientările strategice de bază ale coeziunii, 
stipulate în Tratatul de Funcţionare a Uniunii 
Europene şi Acordurile de Parteneriat sem-
nate de către Comisia Europeană cu statele 
membre, şi Regulamentele privind Fondurile 
structurale şi de investiţii, statele membre nu 
au de transpus în legislaţia naţională 
Directive CE obligatorii care să reglementeze 
un model unic de dezvoltare regională, 
conceperea şi implementarea politicilor fiind 
competenţa autorităţilor naţionale şi regio-
nale.  

Al şaselea Raport privind coeziunea 
economică, socială şi teritorială, adoptat de 
Comisia Europeană în iulie 2014, constată că 
criza economică a avut un impact major 
asupra regiunilor din Uniunea Europeană: 
procesul de atenuare a disparităţilor econo-
mice regionale a fost întrerupt, în timp ce 
şomajul, sărăcia şi excluziunea socială au 
crescut rapid aproape pretutindeni [3, p.iii]. 
Raportul Barca, identifică necesitatea refor-
mării politicii de coeziune, dat fiind că, în 
actuala sa configuraţie, această politică nu se 
caracterizează printr-o reală planificare stra-
tegică şi perspectivă teritorială, nu a reuşit să 
facă o distincţie clară între eficienţăşi echitate şi 
nu dispune de instrumente suficiente care să 
permită evaluarea rezultatelor sale[1]. Dar 
Raportul Barca evidenţiază, totuşi, impor-
tanţa acestei noi paradigme, în timp ce 
Raportul CE constată că de-a lungul 
timpului, politica de coeziune a contribuit la 
reducerea decalajelor de dezvoltare şi la 
îmbunătăţirea nivelului de trai şi a oportuni-
tăţilor economice din regiunile Uniunii 
Europene. Între anii 1989 şi 2013, s-au alocat 

peste 800 miliarde € pentru cofinanţarea a 
zeci de mii de proiecte menite să susţină 
creşterea regională [4, p.3]. 

Reforma politicii de coeziune pentru 
perioada 2014-2020, se axează pe crearea unei 
politici de investiţii bazate pe rezultate, în 
timp ce obiectivele politicii de coeziune au 
fost aliniate la Strategia Europa 2020. Regula-
mentul privind dispoziţiile comune, Regula-
mentul (UE) nr. 1303/2013, defineşte un set 
unic de norme care reglementează Fondurile 
structurale şi de investiţii europene (Fondul 
european de dezvoltare regională (FEDER), 
Fondul social european (FSE), Fondul de 
coeziune (FC), Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR), Fondul 
european pentru pescuit şi afaceri maritime 
(FEPAM)), scopul normelor fiind: stabilirea 
legăturii clare cu Strategia Europa 2020; 
îmbunătăţirea coordonării; garantarea coe-
renţei; facilitarea accesului la aceste fonduri 
pentru beneficiarii potenţiali[5]. 

Politica de coeziune 2014-2020 are un 
buget de 351,8 miliarde € şi vizează creşterea 
competitivităţii regiunilor şi oraşelor euro-
pene, stimularea creşterii economice şi 
crearea de locuri de muncă. Pentru noua 
programare bugetară este definit un echilibru 
între dimensiunea echitate/convergenţă şi 
eficienţă/competitivitate economică a poli-
ticii de coeziune. Cea mai mare parte a 
investiţiilor sunt orientate preponderent spre 
regiunile şi statele mai puţin dezvoltate[4], 
dar acestea devin şi un mega-levier financiar 
de cofinanţare a competitivităţii regiunilor 
Uniunii Europene, fiind conturate patru 
priorităţi în materie de investiţii: cercetare şi 
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inovare, agenda digitală, sprijin pentru IMM-
uri şi o economie cu emisii scăzute de 
carbon[5]. 

Realizările politicii de coeziune de-a 
lungul anilor, în particular reducerea decala-
jelor de dezvoltare dintre statele şi regiunile 
sub obiectivul convergenţă şi nucleul vest-
european al Uniunii Europene, au făcut din 
mecanismul redistributiv al coeziunii unul 
dintre principalele argumente în favoarea 
integrării europene şi o mare tentaţie pentru 
statele terţe. Dialogul politic şi tratatele 
semnate de către Uniunea Europeană cu sta-
tele europene, care teoretic pot să revendice 
art. 49 din Tratatul privind Uniunea Euro-
peană, conţin articole referitoare la dezvol-
tarea regională, mai ales în cazul Acordurilor 
de Asociere semnate de către Uniunea 
Europeană cu statele candidate la aderare2.  

Dezvoltarea regională în Republica 
Moldova: cadrul legal şi arhitectura 
instituţională 
Dezvoltarea regională în Republica 

Moldova se articulează în contextul institu-
ţionalizării relaţiilor cu Uniunea Europeană, 
dovadă că cadrul politico-juridic de bază a 
relaţiilor moldo-europene conţine prevederi 
explicite privind cooperarea sectorială rele-
vantă. Astfel, art. 67 al Acordului de 
Parteneriat şi Cooperare (APC), în vigoare 
din 1998, este întitulat dezvoltare regională şi 

2 Deschiderea negocierilor de aderare pe 
toate 35 de capitole, conține și Capitolul 22 – 
Politica regională și coordonarea Fondurilor 
structurale.  

prevede că „părţile îşi consolidează cooperarea în 
domeniul dezvoltării regionale şi al amenajării 
teritoriului”[6, art. 60, alin (1)]. După care, 
Planul de Acţiuni UE-Moldova, semnat la 22 
februarie 2005, are o secţiune dedicată dez-
voltării rurale şi regionale, prin care Repu-
blica Moldova se obligă să promoveze 
dezvoltarea regională echilibrată, precum şi să 
reducă diferenţele economice şi sociale între 
diferite regiuni din ţară [7, art.22].  

Acordul de Asociere dintre Uniunea 
Europeană şi Republica Moldova conţine un 
capitol special (Capitolul 20, Titlul IV) 
întitulat Dezvoltarea regională, cooperarea trans-
frontalieră şi regională, dedicat dezvoltării 
regionale şi cooperării transfrontaliere. În 
mod particular, Acordul presupune că 
Uniunea Europeană şi Republica Moldova 
vor coopera în vederea corelării practicii 
celeia din urmă cu următoarele principii: 
descentralizarea procesului decizional, de la 
nivel central spre nivelul comunităţilor 
regionale; consolidarea parteneriatului dintre 
toate părţile implicate în dezvoltarea 
regională; co-finanţarea proiectelor şi progra-
melor de dezvoltare regională[8, art. 107 alin 
(2)]. 

Cadrul legal al politicii şi dezvoltării 
regionale este asigurat, în principal, de Legea 
nr.438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea 
regională, care stabileşte obiectivele, cadrul 
instituţional, competenţele şi instrumentele 
specifice pentru realizarea politicii de dezvol-
tare regională în Republica Moldova. Legea 
conţine obiective aliniate la politica de 
coeziune a Uniunii Europene, echitate şi 
eficienţă „teritorializate”, şi prevede crearea a 
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şase regiuni de dezvoltare şi anume: RD 
Nord, RD Centru, RD Sud, RD Chişinău, RD 
Găgăuzia şi RD Transnistria[9].  

Legea privind dezvoltarea regională 
defineşte principalele obiective ale dezvol-
tării regionale: 

 obţinerea unei dezvoltări social-eco-
nomice echilibrate şi durabile pe 
întreg teritoriul Republicii Moldova; 

 reducerea dezechilibrelor nivelurilor
de dezvoltare social-economică dintre 
regiuni şi din interiorul lor; 

 consolidarea oportunităţilor financi-
are, instituţionale şi umane pentru 
dezvoltarea social-economică a regi-
unilor; 

 susţinerea activităţii autorităţilor ad-
ministraţiei publice locale şi a colecti-
vităţilor locale orientate spre dezvol-
tarea social-economică a localităţilor 
şi coordonarea interacţiunii lor cu 
strategiile şi programele naţionale, de 
sector şi regionale de dezvoltare [9, 
art. 2 alin (1)].  

Legea nr. 438-XVI prevede în capitolul 
„Cadrul Instituţional” două nivele de orga-
nizare a cadrului instituţional pentru dezvol-
tarea regională: nivelul naţional şi cel 
regional. În scopul executării Legii nr.438-
XVI a fost adoptată Hotărârea Guvernului 
nr.127 din 08.02.2008, prin care s-a decis 
crearea cadrului instituţional şi s-au aprobat 
Regulamentele de funcţionare a respectivelor 
instituţii: Regulamentul Consiliului Naţional 
de Coordonare a Dezvoltării Regionale; 
Regulamentul-cadru al Consiliului Regional 
pentru Dezvoltare; Regulamentul-cadru al 

Agenţiei de Dezvoltare Regională şi; Regula-
mentul de formare şi utilizare a mijloacelor 
Fondului naţional pentru dezvoltarea 
regională[10, Anexele 1,2,3 şi 4]. 

Nivelul naţional este reprezentat de 
Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvol-
tării Regionale (CNCDR), care „este creat în 
scopul aprobării, promovării şi coordonării la 
nivel naţional a obiectivelor politicii de 
dezvoltare regională”, instituţie care „nu are 
personalitate juridică, funcţionează în confor-
mitate cu regulamentul său”[9, art. 5 alin (1) 
şi (2)]. Fondul naţional pentru dezvoltare 
regională (FNDR), reprezintă instrumentul 
principal de finanţare a proiectelor şi progra-
melor de dezvoltare regională, „se formează 
din alocaţiile anuale de la bugetul de stat, ca 
poziţie distinctă pentru politica de dezvoltare 
regională, precum şi din alte surse”[9, art. 6 
alin (1)]. Alocaţiile anuale din bugetul de stat 
la Fond reprezintă 1% din veniturile aprobate 
ale bugetului de stat pe anul respectiv[9, art. 
6 alin (2)]. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Construcţiilor (MDRC) este autoritatea publi-
că centrală cu misiunea de a elabora, a 
promova şi a implementa politica statului în 
domeniul dezvoltării regionale.  

Nivelul regional este reprezentat de 
Consiliul regional pentru dezvoltare (CRD), 
alcătuit din preşedinţii de raioane, primării, 
reprezentanţii sectorului privat şi ai societăţii 
civile şi care reprezintă „o structură funcţi-
onală deliberativă la nivelul fiecărei regiuni 
de dezvoltare, constituită pentru coordonarea 
şi promovarea obiectivelor politicii de 
dezvoltare regională la nivel local” [9, art. 7 
alin (1)]. Agenţia de dezvoltare regională 
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(ADR) este actorul executiv care coordonează 
şi implementează la nivel regional strategiile, 
programele şi proiectele politicii de dezvol-
tare regională. ADR se constituie în fiecare 
regiune de dezvoltare, are personalitate juri-

dică şi activează în conformitate cu un 
regulament aprobat de agenţie, în baza 
Regulamentul-cadru al Agenţiei de Dezvol-
tare Regională aprobat de Guvern [9, art. 8 
alin (1)]. 

Figura 1. Guvernanţa dezvoltării regionale în Republica Moldova 

Sursa: Elaborat de autor. 

Realizarea dezvoltării regionale în 
Republica Moldova a presupus crearea şi 
consolidarea capacităţilor instituţionale la 
nivel naţional şi regional. Au fost instituite 
RD Nord, RD Centru, RD Sud şi RD Găgă-
uzia dintre care primele două de nivel 
european NUTS II şi ultimele de nivelul 
NUTS III, respectiv au fost instituite CRD şi 
ADR pentru fiecare dintre cele patru regiuni 

de dezvoltare1. Instituirea politicii de dezvol-
tare în regiunile de dezvoltare, s-a realizat pe 

1 Dificultăți au intervenit în cazul instituirii 
RD Chișinău, RD Găgăuzia și RD Transnistria. 
Doar la sfârșitul anului 2015 a fost instituit Consi-
liul Regional de Dezvoltare UTA Găgăuzia, după 
care prin ordinul Ministerului Dezvoltării Regio-
nale și Construcțiilor, nr. 75 din 07 iunie, 2016 a fost 
instituită Agenția de Dezvoltare Regională UTA 
Găgăuzia cu centrul de reședință în municipiul 
Comrat.  
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un mecanism „top-down”, sub coordonarea 
MDRC şi cu sprijinul partenerilor de dezvol-
tare. Iniţierea politicii de coeziune în Uniunea 
Europeană respectă de cele mai multe ori un 
asemenea mecanism, după care, în urma 
parcurgerii unei perioade de tranziţie, devine 
o politică sustenabilă şi guvernată pe mai
multe niveluri. 

Dar guvernanţa definită mai larg se 
articulează mai greu decât instituţiile şi 
mecanismele decizionale administrative, argu-
ment pentru includerea în continuare a 
obiectivului de bună guvernanţă în progra-
mările strategice naţionale şi regionale privind 
dezvoltarea regională, în conformitate cu 
standardele şi principiile politicii de coeziune 
a Uniunii Europene. Astfel, arhitectura institu-
ţională în domeniul dezvoltării regionale este 
înţeleasă în Uniunea Europeană într-un cadru 
mai larg de (bună) guvernanţă, devenită o 
pre-condiţie necesară pentru a asigura o 
dezvoltare economică şi socială solidă. 

Particularităţile dezvoltării regionale 
în Republica Moldova: planificarea 
strategică şi implementarea 
Realizarea prevederilor Legii privind 

dezvoltarea regională a demarat doar odată 
cu aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare 
regională (SNDR) pentru perioada 2010-2012 şi 
activităţile stabilite în Planul de Acţiuni din 
Anexa Strategiei[11]. SNDR 2010-2012, fiind 
prima programare naţională a dezvoltării 
regionale, s-a axat în linii mari pe institu-
ţionalizarea dezvoltării regionale în Repu-
blica Moldova şi consolidarea arhitecturii 

instituţionale relevante. Acest obiectiv 
general se propunea să fie atins prin 
intermediul a 25 de măsuri şi 8 obiective 
specifice De asemenea, în baza SNDR 2010-
2012 au fost adoptate Strategiile Regionale de 
Dezvoltare Nord, Centru şi Sud. 

Strategia Naţională pentru Dezvoltarea 
Regională (SNDR) pentru perioada 2013-2015, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 685 
din 04.09.2013[12], schiţează perspectivele 
dezvoltării regionale în Republica Moldova, 
precum şi defineşte instrumentele şi meca-
nismele de realizare a obiectivelor strategice. 
Totodată, SNDR 2013-2015 reprezintă o 
continuitate logică a SNDR 2010-2012 şi 
defineşte obiectivul general ca dezvoltarea 
echilibrată şi durabilă în toate regiunile de 
dezvoltare ale Republicii Moldova. Atingerea 
acestui obiectiv se propune prin imple-
mentarea a 30 de acţiuni integrate în cele 5 
obiective specifice. Astfel, SNDR 2013-2015 a 
redus la cinci numărul de obiective specifice, 
dintre care Obiectivele 1, 3 şi 5 sunt axate pe 
guvernanţa dezvoltării regionale, care sunt 
fragmentate şi incoerente, în timp ce Obiecti-
vele 2 şi 4 sunt obiective de paradigmă, care 
conţin acţiuni relevante pentru eficienţă şi 
echitate/convergenţă.  

Strategia Naţională pentru Dezvoltarea 
Regională (SNDR) pentru perioada 2016-2020 
presupune o concentrare de obiective, de la 5 
la 3, dintre care unul transversal (îmbună-
tăţirea guvernanţei) şi două obiective tehnice: 
obiectivul 1 este focalizat pe echitate şi, 
respectiv, obiectivul 2 focalizat pe eficienţă/ 
competitivitate[13]. 
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Tabel 1. Obiective SNDR 2016-2020 

OBIECTIV GENERAL: 
 Dezvoltarea echilibrată şi durabilă în toate regiunile de dezvoltare ale

Republicii Moldova. 
OBIECTIVE SPECIFICE: 

 Accesul asigurat la servicii şi utilităţi publice calitative
 Creştere economică sustenabilă în regiuni
 Guvernanţă îmbunătăţită în domeniul dezvoltării regionale

Sursa: SNDR 2016-2020. 

SNDR 2016-2020 urmează să fie imple-
mentată într-un context politic şi socio-
economic mai dificil pentru Republica 
Moldova, motiv suplimentar de re-evaluare a 
politicii de dezvoltare regională şi formularea 
unor recomandări care să consolideze noua 
paradigmă. Deocamdată, dezvoltarea regio-
nală nu a reuşit să devină o politică multi-
sectorială coerentă şi este insuficient realizată 
sinergia dintre SNDR-uri şi Strategia „Mol-
dova 2020” sau alte documente strategice 
naţionale relevante. Paradigma de dezvoltare 
„teritorializată” nu este recunoscută ca atare 
la nivel naţional şi nu există suficientă 
coordonare a intervenţiilor care abordează 
„ineficienţa” şi „inegalitatea”, fapt care nu 
permite ca toate proiectele publice de 
investiţii în infrastructura fizică şi socială să 
fie încadrate într-o logică comună a dez-
voltării. 

Politica de dezvoltare regională şi 
investiţiile financiare aferente deocamdată au 
revendicat realizarea obiectivului general, 
mai greu de cuantificat, de dezvoltare 
echilibrată şi durabilă în toate regiunile de 

dezvoltare ale Republicii Moldova. Creşterea 
economică a devenit un obiectiv secundar şi 
aleatoriu, după ce Programul cu privire la 
realizarea politicii publice „Dezvoltarea ur-
bană echilibrată în Republica Moldova” nu a 
fost aprobat la nivelul Comitetului Intermi-
nisterial de Planificare Strategică (CIPS). 

MDCR nu a reuşit deocamdată să 
promoveze toate reformele necesare dez-
voltării regionale la nivelul CIPS, există 
insuficientă sinergie în activităţile ministe-
relor membre CNDR şi ne-corelare de 
fonduri, ADR-urile revendică mai multă 
autonomie pentru a putea co-finanţa şi 
implementa proiecte internaţionale, sunt 
nedefinite şi insuficient dezvoltate partene-
riatele regionale, în timp ce APL şi cetăţenii 
din regiuni nu participă integral la reformele 
aferente dezvoltării regionale. Nerealizarea 
reformei teritorial-administrative şi tergiver-
sarea descentralizării financiare sunt obsta-
cole de context care obstrucţionează supli-
mentar guvernanţa dezvoltării regionale în 
Republica Moldova. 
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FNDR este un mecanism de finanţare 
publică eficient şi viabil, însă acesta este un 
„instrument financiar derivat” procentual din 
colectările la bugetul de stat şi nu poate 
planifica investiţii în valori absolute pentru 
realizarea SNDR şi fiecărui Obiectiv specific. 
1% din veniturile aprobate ale bugetului de 
stat (cca 10 milioane euro anual) este insu-
ficient pentru realizarea politicii de dezvol-
tare regională în conformitate cu politica de 
coeziune a Uniunii Europene, în timp ce 
corelarea cu alte fonduri publice sectoriale 
este dificilă. Nu există un mecanism de 
cuantificare a impactului celorlalte instru-
mente publice de finanţare (Fondul Rutier, 
Fondul Ecologic Naţional, Fondul pentru 
Eficienţa Energetică, transferurile de la 
Ministerul Sănătăţi şi Ministerul Educaţiei 
etc.) asupra dezvoltării regionale, în timp ce 

lipsa sinergiei face ca investiţiile în fiecare 
componentă infrastructurală îşi urmează 
propria logică. 

În Republica Moldova nu există mari 
disparităţi de dezvoltare între cele patru 
regiuni de dezvoltare, doar viitoarea RD 
Chişinău are PIB-ul pe cap de locuitor de cca 
patru ori mai mare decât în RD existente. 
Disparităţile sunt mai mult intra-regionale, în 
mod particular pe dimensiunea urban-rural, 
şi ele s-au accentuat în perioada imple-
mentării politicii regionale. Astfel, Raportul 
Naţional de Dezvoltare Umană 2015/2016 
constată că deşi venitul mediu disponibil al 
populaţiei a crescut de două ori în perioada 
2010-2015, decalajul dintre cei care trăiesc la 
oraş şi sat s-a acutizat. Astfel, diferenţa dintre 
venituri urban-rural s-a dublat, de la 23,6% în 
2010 la aproape 42% în 2015[14]. 

Tabel 2. Regiunile de dezvoltare 
Suprafaţă Populaţie, 

mii 
PIB, mii 

MDL 
PIB/locuit

or, mii MDL 
RD Nord 10,014 km2 987 475 20 519 025 20,66 
RD Centru 10,636 km2 1 057 096 17 973 693 16,96 
RD Sud 7,379 km2 532 462 9 704 175 18,14 
RD 

Găgăuzia 
1,848 km2 161 876 3 064 634 18,94 

Chişinău 123 km2 814 147 62 869 976 77,90 
Sursa: Adaptat de autor conform datelor BNS şi MDRC. 

Drept pentru care, politicile şi finan-
ţările conexe trebuie să fie orientate spre 
proiecte de infrastructură fizică şi socială 
preponderent rurale, pentru a reduce deca-
lajele existente. Dar asemenea intervenţii nu 
trebuie să diminueze importanţa obiectivului 

de eficienţă/competitivitate a dezvoltării 
regionale în Republica Moldova. Practica 
europeană denotă că politica de coeziune a 
devenit în timp nu doar un mecanism eficient 
de reducere a decalajelor de dezvoltare, dar 
şi principalul instrument de stimulare a creş-
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terii economice la nivelul Uniunii Europene. 
Republica Moldova trebuie să gândească 
teritorial şi stimularea creşterii economice, 
investind în Zonele Economice Libere, 
Parcurile Industriale, incubatoarele de afaceri 
şi alte proiecte din oraşele şi satele ţării. 

Dezvoltarea regională în Republica 
Moldova a ignorat deocamdată dimensiunea 
teritorială a coeziunii europene, menită să 
sudeze regiunile de dezvoltare. Astfel, coezi-
unea teritorială nu a constituit şi nu 
constituie un obiectiv al SNDR, proiectele 
inter-regionale sunt practic inexistente, în 
timp ce conectarea teritoriilor din stânga 
Nistrului la dezvoltarea teritorializată a 
Republicii Moldova nu este pe agenda 
MDRC. Re-integrarea regiunii transnistrene 
este înţeleasă tot mai complex, în special 
după crearea Grupurilor de Lucru(GL) secto-
riale, dar nu există un GL pe dezvoltarea 
regională, după cum nu există o abordare 
comună a MDRC şi a Biroului pentru 
Reintegrare cu privire la teritoriile ocupate de 
peste Nistru. Mai mult decât atât, foarte 
probabil ca actuala politică de dezvoltare 
regională să stimuleze în continuare 
autodeterminarea găgăuzilor, după ce UTA 
Găgăuzia nu a fost inclusă în RD Sud. Prin 
crearea RD Găgăuzia, nu doar că s-a instituit 
o nouă regiune NUTS III ne-eligibilă pentru
instrumentele structurale europene, dar s-au 
adus argumente noi pentru secesioniştii de la 
Comrat.  

Concluzii şi recomandări 
 Dezvoltarea regională în Republica

Moldova se articulează în contextul

instituţionalizării relaţiilor cu Uniunea 
Europeană, în timp ce Legea nr.438-XVI 
din 28.12.2006 privind dezvoltarea 
regională, transpune obiectivele poli-
ticii europene de coeziune în practica 
legală şi instituţională naţională. Uniu-
nea Europeană şi ceilalţi parteneri de 
dezvoltare au susţinut financiar şi 
tehnic realizarea politicii de dezvoltare 
regională în Republica Moldova. 

 Realizarea prevederilor Legii privind
dezvoltarea regională a demarat odată
cu aprobarea şi implementarea strate-
giilor naţionale de dezvoltare regională
(SNDR) şi strategiilor regionale de
dezvoltare (SRD). Pe parcursul anilor
2010-2016, s-au depus eforturi semnifi-
cative la nivelul autorităţilor publice
centrale şi locale în vederea creării şi
dezvoltării cadrului legal, arhitecturii
instituţionale şi a mecanismelor de im-
plementare şi promovare a politicii de
dezvoltare regională în Republica Mol-
dova.

 Cadrul legal în vigoare şi arhitectura
instituţională corespund în mare parte
reglementărilor şi normelor Uniunii
Europene în materie de dezvoltare
regională, fapt care a permis imple-
mentarea proiectelor şi realizarea obi-
ectivelor politicii de dezvoltare regio-
nală.

 Totodată, paradigma de dezvoltare
„teritorializată” nu este recunoscută ca
atare la nivel naţional şi nu există
suficientă coordonare a intervenţiilor
care abordează „ineficienţa” şi „inega-
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litatea”, fapt care nu permite ca toate 
proiectele publice de investiţii în 
infrastructura fizică şi socială să fie 
încadrate într-o logică comună a 
dezvoltării. Nu există un model de 
dezvoltare economică acceptat la nivel 
naţional şi nu există o corelare cu 
dezvoltarea „teritorializată” specifică 
politicii de dezvoltare regională.  

 FNDR este un mecanism de finanţare
publică eficient şi viabil, dar insuficient 
pentru realizarea politicii de dezvoltare 
regională în conformitate cu politica de 
coeziune a Uniunii Europene, în timp 
ce corelarea cu alte fonduri publice 
sectoriale este dificilă.  

 Nerealizarea reformei teritorial-admi-
nistrative şi tergiversarea descentra-
lizării financiare sunt obstacole de 
context care obstrucţionează supli-
mentar guvernanţa dezvoltării regio-
nale în Republica Moldova. 

 Politica de dezvoltare regională în
Republica Moldova conţine obiective 
aliniate la politica de coeziune a 
Uniunii Europene, de a asigura echi-
tatea şi eficienţa „teritorializate”, dar 
SNDR-urile nu definesc exact echilibrul 
dintre echitate/convergenţă şi efi-
cienţă/competitivitate. 

 Dezvoltarea regională în Republica
Moldova a ignorat deocamdată dimen-
siunea teritorială a coeziunii europene. 
Coeziunea teritorială nu a constituit şi 
nu constituie un obiectiv al SNDR, 
proiectele inter-regionale sunt practic 
inexistente, conectarea teritoriilor din 

stânga Nistrului la dezvoltarea terito-
rializată a Republicii Moldova nu este 
pe agenda MDRC, în timp ce crearea 
RD Găgăuzia poate conduce pe viitor la 
alimentarea secesionismului găgăuz. 

Recomandări 
 Definirea unui model de dezvoltare

economică acceptat la nivel naţional, 
eventual prin adoptarea unei noi 
Strategii Naţionale de Dezvoltare 
sustenabile, şi corelarea acesteia cu 
dezvoltarea „teritorializată” specifică 
politicii de dezvoltare regională.  

 Definirea clară a echităţii/convergenţei
şi eficienţei/creşterii economice „teri-
torializate” ca obiective de paradigmă, 
separate dar complementare, a căror 
realizare etapizată şi participativă să 
conducă la reducerea decalajelor de 
dezvoltare dintre RD Chişinău şi 
celelalte RD sau dintre mediul urban şi 
cel rural, dar să conducă şi la creşterea 
economică sustenabilă în toate regi-
unile de dezvoltare. Introducerea obi-
ectivului de coeziune teritorială în 
documentele de planificare strategică 
sectorială.  

 Asigurarea sinergiei dintre politica de
dezvoltare regională şi alte politici 
publice sectoriale, la nivel de plani-
ficare strategică şi de implementare, 
prin care să fie definit un model de 
dezvoltare gândit teritorial ale căror 
obiective constau în creşterea bunăstării 
şi îmbunătăţirea nivelului de viaţă şi în 
generarea şi menţinerea avantajelor 
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competitive regionale. SNDR trebuie să 
fie corelată cu Strategia Naţională de 
Dezvoltare şi cu alte documente stra-
tegice naţionale relevante, iar insti-
tuţiile regionale consolidate (CRD şi 
ADR) să fie utilizate în coordonarea 
implementării în teritoriu şi altor 
politici sectoriale.  

 Eficientizarea funcţionării CRD şi ADR,
precum şi asigurarea sinergiei între
decidenţii APC, stimularea descentra-
lizării administrative şi responsabili-
zarea APL, conştientizarea cetăţenilor
şi participarea la realizarea reformelor
relevante.

 Asigurarea sinergiei la nivel naţional,
regional şi local, a tuturor strategiilor,
planurilor, programelor de dezvoltare

regională, deoarece la acest moment 
fiecare dinte actorii implicaţi consideră 
doar acele acţiuni pe care le doreşte, nu 
există o prioritizare şi nu există 
obligaţii şi responsabilităţi certe.  

 Eficientizarea finanţării prin FNDR,
implicit prin majorarea etapizată a
ponderii FNDR în bugetul de stat, de la
1% la 3%.

 Asigurarea corelării dintre FNDR, alte
Fonduri publice, AOD şi investiţii pri-
vate, în care FNDR să reprezinte
„ghidul investiţional” central pentru un
model de dezvoltare „teritorializat”,
conceput şi implementat printr-un
sistem de guvernanţă pe mai multe
niveluri.
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MANAGEMENTULUI ASIGURARĂRII CALITĂŢII SERVICIULUI MEDICAL 
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Abstract: Orice sistem de management al calităţii eficient şi eficace are la bază leadership-ul, angajamentul 
şi implicarea activă a top managementului. Scopul este de obţine beneficii pentru pacienţii spitalului, în vederea 
stabilirii, menţinerii şi îmbunătăţirii satisfacţiei acestora. 

Cuvinte cheie: managementul calităţii, metode de măsurare a performanţei,indicatorilor financiari, 
managementul schimbării. 

 
anagementul la cel mai înalt nivel 
trebuie să aibă în vedere acţiuni 
precum: 

 stabilirea unei politici şi a unor obiective
strategice compatibile cu fiecare secţie în 
parte din cadrul spitalului; 

 conducerea spitalului prin exemplu per-
sonal, pentru a dezvolta încredere în 
proprii angajaţi 

 comunicarea direcţiei organizaţionale şi a
valorilor sistemului de management al 
calităţii 

 participarea la îmbunătăţirea proiectelor,
căutând noi metode, soluţii şi produse 

 obţinerea feedback-ului referitor la efica-
citatea şi eficienţa sistemului de mana-
gement al calităţii 

 identificarea proceselor de realizare a
serviciului care adaugă valoare spitalului 

 identificarea proceselor auxiliare care
influenţează eficacitatea şi eficienţa proce-
selor de realizare a serviciului medical 

 crearea unui mediu care încurajează
implicarea şi dezvoltarea cadrelor medi-
cale

 oferirea structurii şi resurselor necesare
pentru a sprijinii planurile strategice ale
spitalului.

Managementul de la cel mai înalt nivel 
trebuie să definească de asemenea metodele 
de măsurare a performanţei spitalului pentru 
a determina dacă obiectivele planificate au 
fost realizate. 

Astfel se includ următoarele metode: 
 măsurarea indicatorilor financiari
 măsurarea performanţei actului medi-

cal în cadrul spitalului
 evaluarea satisfacţiei pacienţilor, anga-

jaţilor, furnizorilor, etc.;
 evaluarea percepţiei pacienţilor asupra

performanţei serviciilor medicale ofe-
rite;

 măsurarea factorilor critici de succes
identificaţi de către management.

M
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Periodic ar trebui măsuraţi aceşti fac-
tori care la rândul lor constituie date de 
intrare în analizele realizate de management, 
putând astfel să fim siguri că îmbunătăţirea 
continuă a sistemului de management al 
calităţii reflectă practic îmbunătăţirea conti-
nuă a actului medical în cadrul spitalului. 

La dezvoltarea, implementarea, menţi-
nerea şi îmbunătăţirea unui sistem de 
management al calităţii, spitalul trebuie să 
pornească de la principiile managementului 
calităţii. Pe baza acestor principii, manage-
mentul de la cel mai înalt nivel trebuie să 
demonstreze leadership şi angajament pentru 
realizarea: 

 Înţelegerii cerinţelor şi aşteptărilor
prezente şi viitoare ale pacienţilor, 
suplimentar cerinţelor acestora; 

 Promovării obiectivelor pentru a creşte
motivarea şi implicarea cadrelor medi-
cale; 

 Îmbunătăţirii continue – obiectiv al
actului medical; 

 Planificări viitorului spitalului şi impli-
cit a secţiilor acestuia şi managementul 
schimbării; 

 Stabilirii şi comunicării unei structuri
pentru satisfacerea cerinţelor pacien-
tului. 
Modalitatea de realizare a actului 

medical determină în mod direct succesul 
spitalului şi ca urmare managementul trebuie 
să identifice această modalitate. În plus 
trebuie luate în considerare eficacitatea şi 
eficienţa în realizarea actului medical care 
acoperă nevoile şi aşteptările pacienţilor. 
Astfel managementul trebuie: 

- Să aibă asigurarea că sunt proiectate 
succesiunea şi interacţiunea actelor 
medicale în vederea obţinerii rezulta-
telor dorite într-un mod eficace şi 
eficient 

- Să aibă asigurarea că internările, 
activităţile medicale şi ieşirile sunt clar 
definite şi controlate; 

- Să monitorizeze internările şi ieşirile 
pentru a avea posibilitatea de verificare 
dacă actul medical se desfăşoară eficace 
şi eficient; 

- Să identifice şi să gestioneze riscurile şi 
exploatarea oportunităţilor de îmbună-
tăţire a performanţei în domeniul 
medical; 

- Să analizeze datele şi informaţiile 
pentru facilitarea îmbunătăţirii conti-
nue a actului medical; 

- Să identifice responsabilităţile din 
cadrul actului medical; 

- Să gestioneze fiecare act medical pentru 
a realizeze obiectivele acestuia; 

- Să identifice nevoile şi aşteptările 
pacienţilor. 
Astfel, top managementul trebuie să 

prezinte dovezi ale angajamentului său 
pentru dezvoltarea şi implementarea siste-
mului de management al calităţii şi îmbună-
tăţirea continuă a eficacităţii sale prin: 

- Comunicarea în cadrul spitalului a 
importanţei satisfacerii cerinţelor paci-
entului precum şi a cerinţelor legale şi 
de reglementare; 

- Stabilirea politicii în domeniul calităţii; 
- Asigurarea că sunt prestabilite obiecti-

vele calităţii; 
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- Conducerea analizelor realizate de 
management; 

- Asigurarea disponibilităţii resurselor. 
Succesul actului medical din cadrul 

unui spital depinde de înţelegerea şi 
satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor cerinţelor 
actuale şi viitoare ale pacienţilor actuali şi 
potenţiali. Pentru aceasta spitalul trebuie să: 

- Identifice categoria de pacienţi care se 
prezintă la spital şi să răspundă con-
stant la nevoile şi aşteptările acestora; 

- Transforme nevoile şi aşteptările lor în 
cerinţe; 

- Comunice cerinţele acestora la nivel de 
secţie; 

- Să se concentreze pe îmbunătăţirea 
actului medical pentru a sigura valoare 
pentru pacienţi. 
Pentru a satisface nevoile şi aşteptările 

pacienţilor, managementul spitalului trebuie 

să înţeleagă nevoile şi aşteptările pacienţilor, 
inclusiv să anticipeze nevoile acelora care nu 
s-au prezentat încă la spital, să determine 
caracteristicile cheie ale actului medical, să 
identifice şi să evalueze inclusiv o eventuală 
competiţie pe piaţă (de exemplu: clinicile 
private), să identifice oportunităţile pe piaţă, 
punctele slabe şi avantajele competitive 
viitoare. 

În concluzie, managementul trebuie să 
fie apt să identifice nevoile şi aşteptările 
pacienţilor, precum şi a tuturor celor 
implicaţi în actul medical, cum sunt cadrele 
sanitare pentru recunoaşterea, satisfacţia 
muncii lor, dar şi aşteptările celor care 
contribuie la finanţarea spitalului, în sensul 
definirii rezultatelor financiare şi de alta 
natură care satisfac aceste nevoile şi 
aşteptările, toate în beneficiul pacienţilor.
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ASPECTE ALE EVALUĂRII DIN PERSPECTIVA INTEGRĂRII ÎN PROCESUL 
DE FORMARE/INSTRUIRE 

Conf. univ. dr. Svetlana CHIŢU, 
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” 

valuarea este o activitate importantă 
a oricărui proces de învăţamânt. 
Datorită acestei activităţi, profesorii, 

factorii de decizie pot afla în ce măsură 
obiectivele educaţionale au fost realizate. 
Activitatea de evaluare la orice etapă derivă 
din activităţile de predare-învăţare şi oferă 
un feedback necesar pentru efectuarea unor 
decizii. În continuare vom discuta, aspectele 
evaluării de care să ţinem cont, pentru a avea 
rezultate optime. 

Prima idee ce se desprinde din exami-
narea literaturii de specialitate este că 
evaluarea nu completează procesul de 
formare/instruire, ci este integrată în acest 
proces. După cum subliniază, de exemplu, F. 
Hoyat, evaluarea nu trebuie să se realizeze ca 
acţiune independentă de procesul de instru-
ire, suprapusă acestuia, ci – „să se integreze 
în profunzime în actul educativ însuşi, 
aducându-i luciditate şi competenţă” [4, p. 
137]. Sau cum menţionează Cucoş C. [2, p. 
124] „operaţia de evaluare nu este o etapă 
supraadăugată ori suprapusă procesului de 
învăţare, ci constituie un act integrat activi-
tăţii pedagogice”. 

A doua idee importantă ce se desprinde 
din studiul literaturii de specialitate cu 
privire la evaluare este faptul că actul eva-
luativ vizează ameliorarea stării fenomenelor 
evaluate, fiind realizat în perspectiva luării 
unor decizii de această natură, pe care le 
fundamentează. Informaţia obţinută în urma 
verificării stării sau situaţiei domeniului de 
referinţă permite reglarea/autoreglarea 
activităţilor proiectate şi realizate [4]. 

Cucoş C. [2] în acest sens afirmă că 
evaluarea trebuie concepută… ca o cale de 
perfecţionare, ce presupune o strategie 
globală a formării. 

Există numeroase definiţii ale evaluării, 
care mai mult sau mai puţin elucidează acest 
fenomen complex şi important. Vom pre-
zenta câteva din ele. 

Evaluarea reprezintă o activitate com-
plexă prin care sunt colectate sistematic 
informaţiile despre starea şi/sau funcţio-
narea unui proces. Aceste informaţii sunt 
prelucrate şi interpretate contextual în 
vederea adoptării unor decizii, caracterul 
cărora a fost specificat în momentul stabilirii 
scopului acţiunilor evaluative. 

E 
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Evaluarea pedagogică reprezintă o 
acţiune managerială proprie sistemelor socio-
umane, care solicită raportarea rezultatelor 
obţinute, într-o anumită activitate, la un 
ansamblu de criterii specifice domeniului în 
vederea luării unei decizii optime [1]. 

Aceste definiţii şi altele relevă o 
caracteristică esenţială a evaluării – rapor-
tarea rezultatelor obţinute la criterii specifice 
activităţii date.  

Evaluarea are următoarele caracte-
ristici: 

- obiect al evaluării pot fi fenomene 
foarte variate; 

- evaluarea implică o judecată de valoare 
asupra stării fenomenului evaluat; 

- ea presupune atât cuantificarea (măsu-
rarea fenomenului) cât şi aprecierea lui; 

- judecăţile de valoare implică utilizarea 
unor criterii; 

- totul este efectuat „într-un scop deter-
minat”. 
 Actul de evaluare are următoarele ele-

mente:  
- scopul evaluării (de ce evaluăm?); 
- subiectul evaluării, cel ce evaluează, 

evaluatorul; 
- obiectul evaluării, ceea ce se evaluează; 
- criteriul de evaluare, ceea „cum trebuie 

să fie”; 
- instrumentele evaluării (cu ce evalu-

ăm?); 
- tehnologia evaluării (cum evaluăm?). 

Procedura de evaluare se desfăşoară în 
câteva faze: 

- faza de proiectare; 
- faza de realizare (colectare a datelor); 

- faza de prelucrare a datelor; 
- faza de valorizare. 

Organizarea evaluării impune determi-
narea modului (strategiei) şi formei de eva-
luare. Strategia de evaluare denotă modul de 
integrare a acţiunii de evaluare în structura 
de funcţionare a activităţii. Conform momen-
tului în care acţiunea de evaluare este 
integrată în structura de bază a activităţii 
didactice/educative, se distinge: evaluarea 
iniţială, evaluarea formativă şi evaluarea 
finală. 

Evaluarea iniţială prezintă strategia de 
măsurare-apreciere-decizie realizată la înce-
putul unei secvenţe a procesului de învăţă-
mânt. Evaluarea iniţială este realizată cu 
următoarele scopuri:  

a) determinarea acelor atitudini, capacităţi 
şi cunoştinţe care reprezintă premise pentru 
asimilarea noilor conţinuturi şi forme ale 
noilor competenţe; 

b) detectarea potenţialului de educare, 
dezvoltare şi instruire a educatului; 

c) determinarea unui punct „de plecare”, 
care ar servi drept punct de referinţă la 
evaluarea progresului şcolar. 

Evaluarea formativă – evaluare care îşi 
dă seama de ceea ce se întâmplă, îl ajută pe 
elev să înveţe, dându-i prilejul de a-şi da 
seama de ceea ce învaţă? cum învaţă? şi de ce 
reuşeşte să înveţe? Evaluarea formativă are 
drept scop de a-l face pe fiecare elev/student 
actor al propriei învăţări. Evaluarea forma-
tivă vizează progresul elevului în timp, în 
raport cu obiectivele pedagogice dinainte 
definite. Astfel, rezultatele unei evaluări în 
curs de formare pot fi mai bine utilizate de 
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formator, pentru a reorienta şi diferenţia 
abordarea sa pedagogică, adaptând-o la 
nivelul de învăţare şi poate la stilul de 
învăţare caracteristic clasei sale, chiar fiecărui 
elev în parte. Această evaluare, practicată în 
anumite momente ale procesului, vizează să 
informeze profesorul asupra nivelului de 
aşteptare în privinţa obiectivelor urmărite în 
fiecare din fazele lui, definită printr-o unitate 
tematică. În acest stadiu, reglarea învăţării e 
retroactivă şi poate să se manifeste prin 
realizarea unor secvenţe de recuperare, 
atunci când obiectivul vizat nu a fost atins. 

Indicatorul este un comportament care 
aduce o informaţie privind prezenţa unei 
competenţe, iar un criteriu este un fascicul de 
indicatori, care permite să se decidă dacă o 
calitate este prezentă ori nu la obiectul 
evaluat. 

Evaluarea formativă este numită „crite-
rială”, deoarece compară performanţele unui 
elev nu cu cele ale altor elevi, ci cu obiectivul 
operaţional de formare. 

Evaluarea formatoare se realizează prin 
trasarea obiectivului de asumare de către 
elevul însuşi a propriei învăţări: la început 
conştientizarea, eventual negocierea obiecti-
velor de atins şi apoi integrarea de către 
subiect a datelor furnizate prin demersul 
evaluativ în gestionarea propriului parcurs. 
Această concepţie, calificată uneori drept 
evaluare formatoare, are drept scop promo-
varea activităţii de învăţare ca motor 
motivaţional pentru elev, precum şi ca sprijin 
în conştientizarea metacognitivă, permi-
ţându-i acestuia să-şi remodeleze propriile 
demersuri. Astfel se ajunge la al treilea nivel 

de reglare instituit de demersul evaluativ: 
autoreglarea. O astfel de abordare a făcut 
obiectul unor dezvoltări teoretice, în special 
în legătură cu formarea adulţilor. În ceea ce 
priveşte evaluarea formatoare, ea trebuie să 
facă faţă unor constrângeri suplimentare. 
Eficacitatea ei poate, într-adevăr, să fie 
limitată de insuficienţa capacităţilor subi-
ectului de a-şi analiza şi verbaliza propriul 
demers. Atunci când demersul este unul a 
posteriori, el se poate dovedi, într-adevăr, în 
decalaj în raport cu realitatea, fapt susceptibil 
să antreneze devieri în autoreglare. În 
schimb, această abordare beneficiază şi de 
atuuri importante, în afara fenomenelor 
centrale de metacogniţie şi a proceselor 
autogerate: datorită stimulării motivaţiei şi 
dezvoltării sentimentului de competenţă pe 
care îl încurajează prin autonomizarea 
subiectului şi prin progresele cognitive, ea 
poate contribui la reuşita formării.  

Evaluarea finală prezintă strategia de 
măsurare-apreciere-decizie realizată la sfâr-
şitul unor secvenţe mai mari ale procesului 
de învăţământ (ciclu de instruire etc.). 

Cucoş C. [2] menţionează că evaluarea 
constituie o ocazie de validare a justeţei 
secvenţelor educative, a componentelor pro-
cesului didactic şi un mijloc de delimitare, 
fixare şi intervenţie asupra conţinuturilor şi 
obiectivelor educaţionale. 

I. Radu [4] afirmă că evaluarea finală 
îndeplineşte rosturi specifice: arată unde a 
ajuns acţiunea şi valorizează efectele acesteia, 
comunicând în exterior rezultatele şi, toto-
dată, reconstruieşte acţiunea în continuare 
prin procesul de reglare pe care îl realizează. 
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Ea îşi demonstrează utilitatea dacă avem în 
vedere faptul că cel ce învaţă simte nevoia să 
ştie dacă a realizat, în final, nivelul de 
performanţă care-l îndreptăţeşte la recunoaş-
terea socială.  

Evaluarea finală realizează unele fun-
cţii specifice, raportate atât la funcţionalitatea 
sistemului şcolar, cât şi la rolul educaţiei în 
plan social. Ele privesc: 

- ierarhizarea subiecţilor la capătul 
unor secvenţe relativ mari de activitate 
şcolară, pe temeiul evaluărilor realizate pe 
parcurs, dar şi prin evaluări finale, de 
încheiere a unor asemenea perioade; 

- certificarea competenţelor formate, cu 
deosebire la momentul încheierii studiilor 
şcolare şi al intrării în viaţa activă. 

Importanţa evaluării finale decurge din 
cele două funcţii pe care le îndeplineşte: de 
verificare şi de comunicare. 

- funcţia de verificare: este realizată mai 
ales pe parcursul activităţii şi se manifestă în 
final, printr-o sinteză a efectelor produse de 
activitatea derulată, concretizate în cunoş-
tinţe acumulate, capacităţi formate, compor-
tamente, competenţe etc. Unele rezultate sunt 
observabile direct, altele fac obiectul unor 
probe cu caracter de sinteză, de bilanţ sau al 
unor chestionare. 

În mod obişnuit, rezultatele constatate 
sunt puse în legătură cu obiectivele 
prevăzute la plecare ceea ce poate suscita fie 
realizarea acestora, fie o analiză a decalajului 
dintre ele.  

- funcţia de comunicare: priveşte in-
formarea atât în interiorul sistemului,  cât şi 
în afara lui, asupra randamentului activită-

ţilor considerate. 
Cucoş C. [2] sugerează că evaluarea 

reprezintă un ansamblu de activităţi depen-
dente de anumite intenţii. Acestea transcend 
datele imediate şi contingente, raportându-se 
la o serie de funcţii şi scopuri bine determi-
nate. Scopul evaluării nu este de a parveni la 
anumite date, ci de a perfecţiona procesul 
educativ. 

Coroborând nivelurile macro- şi micro-
sistemice, unde pot fi degajate obiective 
specifice, se disting următoarele funcţii ale 
evaluării: 

- de constatare, dacă o activitate 
instructivă s-a derulat ori a avut loc în 
condiţii optime, o cunoştinţă a fost asimilată, 
o deprindere a fost achiziţionată;

- de informare a societăţii, prin diferite 
mijloace, privind stadiul şi evoluţia pregătirii 
populaţiei şcolare; 

- de diagnosticare a cauzelor care au 
condus la o slabă pregătire şi la o eficienţă 
scăzută a acţiunilor educative; 

- de pronosticare a nevoilor şi 
disponibilităţilor viitoare ale elevilor sau ale 
instituţiilor de învăţământ; 

- de selecţie sau de decizie asupra 
poziţiei sau integrării unui elev într-o 
ierarhie, într-o formă sau într-un nivel al 
pregătirii sale; 

- pedagogică, în perspectiva elevului 
(motivaţională, stimulativă, de orientare 
şcolară şi profesională, de întărire a 
rezultatelor, de formare a unor abilităţi, de 
conştientizare a posibilităţilor) şi în 
perspectiva profesorului (pentru a şti ce a 
făcut şi ce are de realizat în continuare). 
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Raportându-se la derularea unei secvenţe 
de învăţare sau prin relaţionare la un ansamblu 
structurat de activităţi de formare, Cucoş C. 
[2]desprinde următoarele funcţii ale evaluării. 

a) identificarea sau verificarea achizi-
ţiilor şcolare; 

b) perfecţionarea şi regularizarea căi-

lor de formare a indivizilor, identificarea 
celor mai facile şi mai pertinente căi de 
instrucţie şi educaţie. 

Prezintă interes o sistematizare a 
funcţiilor evaluării în rezonanţă cu cele ale 
autoevaluării elevului, ilustrată de Cristian 
Stan [5] în tabelele de mai jos. 

Tabelul 1. Funcţiile specifice dimensiunii normative a autoevaluării şi evaluării didactice [5] 
Funcţia 

specifică 
Conotaţii în plan autoevaluativ Conotaţii în plan evaluativ 

Constatativă Modalitate de surprindere a nivelului 
de pregătire atins şi de raportare a 
acestuia atât la expectanţele proprii, cât 
şi la cele ale profesorului 

Indicator de bază al gradului de opti-
mabilitate şi eficienţă atât la desfăşurarea 
procesului de predare, cât şi la derularea 
celui de învăţare 

Diagnostică Radiografiere a capacităţilor performan-
ţiale subevaluate şi interpretare a dis-
crepanţelor constatate 

Evidenţiere şi interpretare ale lacunelor 
existente în planul pregătirii elevilor şi ale 
cauzelor acestora 

Prognostică Reconsiderare a stilului propriu de 
muncă şi a modului de dozare a efor-
tului de învăţare 

Identificare a modalităţilor de restructu-
rare a strategiilor didactice în vederea 
optimizării lor 

Motivaţio-nală  Efectul motivaţional este mediat de 
personalitatea elevului şi de relaţia 
existentă între autoevaluare şi evaluare 

Sancţiune sau recompensă acordată elevi-
lor în funcţie de apropierea acestora de 
criteriile de evaluare 

Decizională Reper pentru aprecierea de sine şi 
pentru relaţionarea socială în cadrul 
grupului de apartenenţă 

Suport pentru plasarea adecvată în 
ierarhia clasei sau în raport cu 
standardele docimologice 

Informa-
ţională 

Element central pentru mediatizarea 
predilecţiilor privind evoluţia şcolară 
ulterioară 

Mijloc de informare a elevilor, părinţilor 
şi societăţii cu privire la randamentul 
şcolar realizat 

Radu I. distinge următoarele funcţii ale procesului de evaluare (figura 1): 

Constatare diagnosticare prognozare 
Cunoaştere       explicare   ameliorare 

Ce este? Cum se explică? Cum poate fi ameliorat? 
Cum este? Din ce cauză?   Care va fi starea viitoare? 

Figura 1. Funcţii ale procesului de evaluare 
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Funcţiile evaluării apar şi se actuali-
zează diferenţiat, prin prevalenţa uneia faţă 
de alta la un moment dat. O probă evaluativă 
oarecare nu îndeplineşte toate funcţiile 
posibile în aceeaşi măsură. Toate funcţiile 
invocate se pot întrezări, mai mult sau mai 
puţin, în toate situaţiile de evaluare. 

Pentru a fi cu adevărat eficientă şi să 
ajute la formarea diferitor abilităţi, compe-
tenţe, evaluarea trebuie să fie autentică. 
Evaluarea autentică este o formă de evaluare 
în care de la elevi se cere să îndeplinească 
sarcini asemănătoare celor din viaţa reală 
prin care demonstrează aplicarea semnifica-
tivă a cunoştinţelor şi deprinderilor esenţiale. 

Evaluarea este autentică dacă: 
- pune elevii în situaţii asemănătoare 

celor din viaţa reală; 
- implică rezolvarea problemelor con-

crete din viaţă; 
- include doar sarcini contextuale (sar-

cini ce ţin de un ansamblu de împrejurări 
care însoţesc un eveniment); 

- vizează sarcini complexe (sarcina com-
plexă combină trei componente: cunoştinţe, 
gândire de nivel superior şi lucrarea elevului); 

- sarcina şi exigenţele sale (criterii, 
repere etc.) sunt cunoscute până la situaţia de 
evaluare; 

- contribuie la aceea ca elevii să-şi dez-
volte competenţele, conştientizând că acestea 
îi sunt un avantaj; 

- solicită o forma de colaborare de la 
egal la egal; 

- contribuie la dezvoltarea capacităţii 
de autoevaluare: elevii îşi analizează rezul-

tatele, le compară, îşi revizuiesc strategia de 
învăţare; 

- nu se admit presiuni (constrângeri) 
vizavi de fixarea arbitrară a timpului (mom-
entului) evaluării competenţelor; 

- permite o corecţie care să ia în consi-
deraţie strategii cognitive şi metacognitive 
utilizate de elevi; 

- utilizează doar corecţia erorilor mai 
însemnate din perspectiva formării compe-
tenţelor. 

Studiul reperelor teoretice cu privire la 
integrarea evaluării în procesul de formare/ 
instruire ne-a condus la următoarele concluzii: 

 evaluarea procesului de formare contri-
buie substanţial la ameliorarea lui,
reglarea şi îmbunătăţirea lui permanentă;

 pentru a realiza o evaluare eficientă
este necesar de a stabili: scopul evalu-
ării, criteriile de evaluare, funcţiile pe
care le îndeplineşte evaluarea, strate-
giile de evaluare ce urmează a fi folo-
site, instrumentele de evaluare, etapele
de formare în care va fi integrată evalu-
area;

 în mod special distingem criteriile de
evaluare care se relevă a fi deosebit de
importante, cu ajutorul cărora se rapor-
tează rezultatele obţinute la scopul
preconizat;

 elevii trebuie să cunoască din timp
criteriile de evaluare conform cărora
vor fi evaluaţi, astfel se pot pregăti
conform cerinţelor ştiute din prealabil;

 evaluarea trebuie să fie autentică;
 toate componentele evaluării se află

într-o strânsă conexiune între ele.
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adrul didactic transmite conţinuturi 
informaţionale prin intermediul stra-
tegiilor didactice. Indiferent de vârsta 

pe care o are copilul, el trebuie să se dezvolte. 
Profesorul este cel care va selecta minuţios 
strategiile didactice. Raportarea strategiilor la 
vârsta elevului şi la un subiect adecvat asi-
gură succesul procesului instructiv-educativ. 

Strategiile didactice presupun efort atât 
din partea celui care educă, dar şi din partea 
celui educat. Eficienţa strategiilor aplicate 
depinde de ambii agenţi implicaţi în procesul 
instructiv-educativ. Strategiile de predare au 
drept scop asigurarea unei educaţii de cali-
tate şi trebuie să fie aplicate în dependenţă de 
particularităţile de vârstă ale elevilor, res-
pectiv, în dependenţă de dorinţele, interesele 
şi nevoile copiilor. Utilizarea strategiilor 
didactice în dependenţă de vârstă ajută elevii 
să-şi formeze o gândire critică, să înveţe 
rapid, să depăşească obstacolele, să facă faţă 
provocărilor. 

Particularităţile de vârstă reprezintă 
totalitatea trăsăturilor ce rezultă în urma 
modificărilor şi transformărilor care au loc în 

organizarea fiziologică şi psihică a indivi-
dului în diferite etape ale vieţii sale. Ele 
dovedesc că anumitor încadrări cronologice 
ale evoluţiei fiinţei copilului îi corespund 
profiluri psihice bine conturate, comune 
pentru toţi copiii care au aceeaşi vârstă şi 
traversează aceleaşi etape de dezvoltare, dar 
diverse la copii de vârste diferite. Existenţa 
unui fond de particularităţi de vârstă comune 
mai multor copii va face posibilă desfăşu-
rarea simultană a unei activităţi instructiv-
educative frontale, cu grupul de copii. În 
alegerea strategiilor didactice ţinându-se cont 
de vârsta elevilor, duce la obţinerea unui 
proces instructiv-educativ eficient.  

O vârstă interesantă în cadrul institu-
ţiilor preuniversitare este cea mijlocie, altfel 
spus, vârsta puberului. Este o perioadă când 
copilul se află la o intersecţie, când trece de 
vârsta şcolarului mic, dar, totodată, încă nu 
poate fi inclus în categoria adolescenţilor. 
Pentru a stabili care strategii didactice ar fi 
mai eficiente pentru această vârstă, este 
necesar întâi să determinăm particularităţile 
comune ale tuturor puberilor. 

C 
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În primul rând, menţionăm că pe puber 
îl interesează nu atât cunoştinţele în sine, ci 
raportarea lor unele la altele, integrarea lor în 
ansambluri tot mai complexe şi variate. 
Atracţia lui pentru colecţionare, clasificare, 
ierarhizare stă mărturie în acest sens. La 
această vârstă, copilul „îşi pune ordine” în 
cunoştinţe, şi le ordonează şi structurează 
după o serie de criterii ajungând la formarea 
unor reţele, piramide sau sisteme de noţiuni 
[4, p. 146]. 

În selectarea strategiilor ne mai ajută 
mult faptul că luăm în consideraţie şi 
particularităţile memoriei la această vârstă. 
De asemenea, memoria care până la vârsta de 
10-12 ani dispunea de o fidelitate foarte mare, 
mergând până la reproducerea identică a 
informaţiilor din manuale, deci având un 
pronunţat caracter mecanic, devine tot mai 
mult o memorie logică, bazată pe selecţia 
elementelor esenţiale, pe scheme logice şi pe 
înţelegerea celor memorate. Modificări 
importante suportă procesele de întipărire şi 
reactualizare. Astfel, întipărirea se face după 
criterii logice, apelând la planuri şi siste-
matizări personale ale informaţiilor [4]. 

Totodată, profesorul va ţine cont că la 
vârsta aceasta, puberul îşi îmbogăţeşte voca-
bularul. Sub influenţa gândirii se dezvoltă şi 
limbajul, atât sub raport cantitativ (în debitul 
verbal al puberului apar 60-120 de cuvinte pe 
minut, spre deosebire de 60-90 câte apar la 
şcolarul mic), cât şi sub raport calitativ (apar 

asociaţii bogate şi semnificaţii, se amplifică 
limbajul activ etc.) [4].  

În categoria de vârstă mijlocie se includ 
şi elevii din clasa a VI-a. Astfel, în acest 
articol vă propunem o serie de metode şi 
tehnici didactice pentru lecţiile de limba şi 
literatura română, ce ar contribui la scoaterea 
în evidenţă a particularităţilor vârstei şcolare 
mijlocii. Metodele descrise au fost folosite cu 
elevii clasei a VI-a „B” de la IPLT „C. Stere”. 

O tehnică foarte reuşită pentru lecţiile 
de limba şi literatura română este clustering-
ul (ciorchine). Aceasta este o modalitate de 
organizare grafică a informaţiei, foarte efici-
entă pentru acumularea şi sistematizarea 
cunoştinţelor, dar care permite, totodată, o 
abordare nouă a subiectului, o explorare a 
conexiunilor etc. [3]. 

Una dintre lecţiile la care atenţia 
elevilor poate fi captată cu ajutorul cluste-
ringului este Atelier de lectură în baza povestirii 
„Amintiri din copilărie” de I. Creangă. La 
începutul lecţiei, le putem propune elevilor 
să discute despre copilărie şi să-şi dea cu 
opinia ce înţeleg ei prin noţiunea respectivă. 
În acest scop, se completează un clustering, 
în care elevii vor include noţiuni, lexeme, 
îmbinări de cuvinte ce contribuie la definirea 
copilăriei. 

După ce clusteringul a fost completat, 
se va discuta despre legătura dintre noţiunea 
de bază şi cele incluse pe razele ce pornesc de 
la centru. În acest mod copiii vor fi încadraţi 
în tema nouă. 
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Figura 1. Completarea Clusteringului de către elevii clasei a VI-a B 

La o altă lecţie cu tema Observarea 
textului „Soldatul de plumb” de Hans Christian 
Andersen vom întreba copiii dacă ştiu cine a 
fost acesta. Se va desena la tablă o floare şi le 
vom propune copiilor să scrie pe petalele 
acestei flori cât mai multe poveşti de-ale 
autorului. Copiilor le plac astfel de activităţi, 
întrucât pot să-şi împărtăşească propria 
experienţă de cititor, dar şi realizează acest 
lucru într-un mod creativ. După completarea 
clusteringului, se va obţine buchetul creaţiei 
lui Hans Christian Andersen. În acest mod se 
va anunţa tema. 

Mai sus am menţionat că la această 
vârstă copiii manifestă interes pentru ierarhi-
zare şi structurare. Este foarte eficient de 
reprezentat o informaţie vastă prin inter-
mediul „bolurilor”. Putem utiliza cluste-
ringul cu „boluri” la tema Modurile verbului. 
Acest clustering este unul eficient, întrucât 
cuprinde succint nu doar toate informaţiile 
despre modurile verbului, dar şi exemple 
concrete. Clusteringul dat îi va fi de folos 
copilului de fiecare dată când va trebui să 
opereze cu verbul. 
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Figura 2. Completarea Clusteringului de către elevii clasei a VI-a „B” 

 
Astfel, în urma exemplelor oferite, 

observăm că indicii unei activităţi mintale 
superioare bine dezvoltate sunt următorii: 
capacitatea de a sistematiza informaţia, de a 
stabili conexiuni interne şi externe dintre 
diverse fenomene şi obiecte, de a efectua 
clasificări etc. Atunci când elevilor de vârstă 
mijlocie li se propune să realizeze astfel de 
activităţi, ei pot avea stări de neîncredere în 
propriile puteri, fapt ce conduce la minimi-
zarea interesului şi, implicit, a activismului 
acestora. Mulţi dintre profesori, văzând 
nesiguranţa şi confuzia elevilor, încearcă să-i 
susţină, propunându-le să realizeze împre-

ună sarcina dată. Elevii acceptă cu plăcere 
ajutorul profesorului, dar, totodată, transpun 
pe neobservate „greul” activităţii pe umerii 
lui, luând o poziţie comodă, care nu solicită 
eforturi şi concentrare maximă. Ce obţinem 
în final? Aparent, o sarcină bine realizată, dar 
care, în esenţă, este departe de scopurile unei 
instruiri dezvoltative. În opinia noastră, 
tehnica propusă permite organizarea activi-
tăţii de sistematizare a cunoştinţelor în mod 
captivant, cu discuţii interesante ce permit 
conştientizarea diferitelor conexiuni dintre 
obiectele şi fenomenele studiate. 
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Figura 3. Reprezentarea modurilor personale ale verbului prin intermediul clusteringului 

Figura 4. Reprezentarea modurilor nepersonale ale verbului prin intermediul clusteringului 

Menţionăm că clusteringul face parte 
din grupul hărţilor conceptuale şi prezintă 
atât avantaje, cât şi dezavantaje[1, p. 105]. 
Avantaje: 

- facilitează evaluarea structurilor cogni-
tive ale elevilor; 

- pot servi premise pentru elaborarea 
programelor de ameliorare, recuperare 
sau dezvoltare; 

- hărţile conceptuale pot fi integrate în 
orice strategie de evaluare. 

Dezavantaje: 
- necesită mult timp; 
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- risc crescut de subiectivitate în apre-
ciere, în absenţa unor criterii de evalu-
are clare; 

- efort intelectual intens din partea elevi-
lor, respectând rigorile impuse de 
această metodă. 

În cadrul lecţiilor de limba şi literatura 
română este utilă şi metoda Cubului. Metoda 
respectivă permite abordarea unui subiect 
din mai multe perspective, respectându-se cei 
şase paşi: Defineşte/prezintă, Compară, Asoci-
ază, Analizează, Aplică, Apreciază. 

Figura 5. Metoda cubului 

Elevilor din clasa a VI-a le putem 
propune să caracterizeze personajul principal 
din povestirea „Domnu Trandafir” de M. 
Sadoveanu, respectând operaţiile cubului. 
Răspunsurile oferite de copii vor fi destul de 
ample şi pline de ingeniozitate: 

a) Defineşte/prezintă: Domnu Trandafir
este personajul principal din povestirea 
cu acelaşi nume de M. Sadoveanu. De 
asemenea, Domnu Trandafir este un 
personaj pozitiv. El a fost un profesor 
blând şi silitor. 

b) Compară: Domnu Trandafir se deose-
beşte de ceilalţi oameni prin prisosul
său de bunătate. Prin blândeţea sa, prin
dragostea faţă de copii, personajul se
aseamănă cu dascălul Ion Creangă.

c) Asociază: Eu l-aş asocia pe profesor cu
o lumânare ce împarte lumina şi căl-
dura sa. Domnu Trandafir mereu era
gata să împărtăşească toate cunoştinţele
sale elevilor. Naratorului, imaginea
fostului profesor i se asociază cu scur-
gerea timpului, cu perioada copilăriei.
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d) Analizează: Observăm că în povestire 
imaginea profesorului este bine contu-
rată, fiind demonstrate atât trăsăturile 
lui fizice, cât şi cele morale. „Era un om 
bine făcut, puţin chel în vârful capului, 
cu ochii foarte blajini. Când zâmbea, se 
arătau sub mustaţa tunsă scurt nişte 
dinţi lungi…” Profesorul era foarte 
bun, înţelept, iubitor şi gingaş. 

e) Aplică: Învăţăturile Domnului Tran-
dafir, ca şi învăţăturile oricărui profesor 
sunt de folos discipolilor în viaţă. Cea 
mai mare învăţătură pe care ne-o oferă 
personajul este dragostea şi bunătatea 
de care trebuie să dăm dovadă în fie-
care zi. 

f) Apreciază: Am o părerea pozitivă 
despre personajul Domnu Trandafir. 
Consider că în ultimul timp sunt tot 
mai puţini oameni cu un suflet atât de 
mare ca cel al Domnului Trandafir. 
Profesorul este un exemplu demn de 
urmat pentru fiecare din noi. 
Accentuăm că metoda cubului face 

parte din lista strategiilor didactice inter-
active. Prin utilizarea metodelor didactice 
interactive, elevii sunt solicitaţi în timpul 
orelor, nu simt învăţarea ca o povară, 
aşteaptă cu plăcere şi curiozitate noua etapă a 
lecţiei, îşi compară propriile cunoştinţe şi 
performanţe cu cele ale grupului, învaţă să 
cunoască şi să trăiască alături de ceilalţi. 

Metodele interactive fac ca procesul de 
predare-învăţare să devină mai eficient şi mai 
flexibil, iar învăţarea mult mai durabilă [8, p. 
80]. 

O metodă interesantă, ce stimulează 
creativitatea şi ingeniozitatea elevilor de 
vârstă mijlocie este Explozia stelară. Această 
metodă poate fi folosită pentru interpretarea 
textului „Banul muncit” de A. Mitru. Elevii 
vor fi împărţiţi în 6 echipe. Fiecare echipă va 
primi câte o fişă în formă de stea. Pe fişă va fi 
notat un început de întrebare (cine?, de ce?, 
când?, cum? etc.). Copiii urmează să formu-
leze 4-5 întrebări pe baza textului, pornind de 
la acest început. După ce elevii vor finaliza 
lucrul cu întrebările,echipele vor primi o altă 
fişă în formă de stea. Pe a doua fişă ei vor 
răspunde pe scurt la întrebările notate pe 
prima fişă. Nu le vom spune din start elevilor 
despre existenţa fişei pentru răspunsuri, 
pentru ca aceştia să fie cât mai creativi în 
formularea întrebărilor.  

Este important ca să insistăm ca toţi 
elevii să fie implicaţi în activitate. Ca să fie 
solicitaţi toţi copiii, o parte din ei vor citi 
întrebările, iar alţii – răspunsurile. Fişele cu 
întrebări şi răspunsuri vor fi ataşate la tablă 
pe un poster, în mijlocul căruia va fi desenată 
o stea cu mai multe colţuri. Ei vor obţine o 
explozie stelară de întrebări şi răspunsuri la 
tema dată. 

Printre întrebările formulate de elevii 
clasei a VI-a B se numără: Cine l-a îndemnat pe 
Iliuţă să preţuiască banul? Cum şi-a dat seama 
Iliuţă care e valoarea banilor? Când Petcu 
înţelege că galbenul obţinut de Iliuţă a fost cu 
adevărat muncit? De ce banul muncit se 
preţuieşte cu adevărat? etc.  
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Figura 6. Metoda Explozia stelară 

Astfel, stabilim că explozia stelară este 
o modalitate de stimulare a creativităţii
individuale şi de grup. Organizată în grup, 
metoda facilitează participarea întregului 
colectiv, stimulează crearea de întrebări la 
întrebări, aşa cum brainstorming-ul dezvoltă 
construcţia de idei pe idei [2]. Metoda 
starbursting este uşor de aplicat oricărei 
vârste şi unei palete largi de domenii. Nu 
este costisitoare şi nici nu necesită explicaţii 
amănunţite. Participanţii se prind repede în 
joc, acesta fiind pe de o parte o modalitate de 
relaxare şi, pe de altă parte, o sursă de noi 
descoperiri [7]. 

Pentru a demonstra că la această vârstă 
vocabularul puberilor se dezvoltă atât 

calitativ, cât şi cantitativ, le putem propune 
să realizeze o Lansare de carte. De exemplu, 
elevii pot alcătui o cărţulie proprie, având 
drept temă limba maternă. Condiţia este ca 
fiecare elev să-şi aleagă singur un titlu 
potrivit, să cerceteze tema respectivă în 
abordarea diferitor autori şi să alcătuiască 
nişte versuri proprii dedicate limbii române. 
Pentru a fi încă mai responsabili şi pentru a-i 
stimula, vom anunţa elevii că vom organiza o 
prezentare de carte la bibliotecă. Spectatorii 
vor fi ceilalţi colegi din clasă care nu au fost 
implicaţi în procesul de alcătuire a cărţii. În 
toate situaţiile, accentul trebuie să cadă pe 
stimularea efortului propriu al elevilor, pe 
încurajarea iniţiativei lor, lăsând acestora cât 
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mai multă libertate de rezolvare prin ei înşişi 
a problemelor pe care le ridică organizarea 
activităţii, alegerea metodelor şi a tehnicilor 
de lucru,stabilirea mijloacelor materiale şi 
tehnice de care ar avea nevoie, urmărirea 
sarcinilor individuale şi autocontrolul 
îndeplinirii lor, sinteză finală (montajul 
terminal) etc., făcându-i să se simtă 
răspunzători şi stăpâni pe lucrul ce-l 
întreprind [6]. 

Pentru realizarea cărţii, copiii vor avea 
la dispoziţie 2 săptămâni. Pe parcursul celor 
2 săptămâni elevii se vor dedica în totalitate 
procesului de creare a propriei cărţi. Vor 
merge la bibliotecă, vor studia poeziile 
autorilor români închinate limbii, vor căuta 
cele mai ingenioase ghicitori, vor potrivi rime 
pentru versuri proprii, vor desena, vor încleia 
etc.  

Voi exemplifica munca depusă de elevii 
din clasa a VI-a „B” prin versurile lor proprii: 

Limbă dulce, românească, 
Izvor veşnic nesecat. 
Munţii, glia strămoşească 
Baladele ţi-au cântat, 
Al nemuririi dar ne-ai dat! 
Observăm că această metodă este 

eficientă în procesul instructiv-educativ, 
întrucât îi dezvoltă elevului atât competenţa 
de comunicare scrisă, fiindcă ei sunt 
responsabili de aspectul grafic al lucrării, dar 
şi competenţa de comunicare orală, pentru că 
elevul va prezenta cartea în faţa unui public. 

Una dintre competenţele pe care 
trebuie să şi-o formeze elevul de vârstă 
mijlocie la lecţiile de limba şi literatura 
română este cea de argumentare. O tehnică 

potrivită în acest sens este 6 De ce? Copiilor 
le place mult tehnica respectivă, pentru că 
pot da frâu liber imaginaţiei şi pot  dezvălui 
o problemă cu mare uşurinţă. Această tehnică
poate fi utilizată cu elevii clasei a VI-a la 
lecţia Interpretarea textului „Cartea de-a lungul 
veacurilor” de Dorin Onofrei, la etapa evocare. 
La începutul orei vom nota la tablă afirmaţia: 
Cititul este o bucurie a vieţii. Le vom propune 
elevilor să dezvolte afirmaţia în baza tehnicii 
6. De ce? Menţionăm că elevilor li se vor
acorda exact 6 minute. Respectiv, vor avea 
câte un minut pentru formularea întrebării şi 
a răspunsului la aceasta. Atunci când expiră 
cele 6 minute, elevii nu mai au dreptul să 
adauge nici un cuvânt. Astfel, ei ascultă atent 
indicaţiile profesorului cu privire la expirarea 
fiecărui minut din cele şase. O elevă din clasa 
a VI-a „B” a oferit următoarele răspunsuri: 

1. De ce cititul este o bucurie a vieţii?
Cititul este o bucurie a vieţii, fiindcă 

citind, trăieşti. 
2. De ce citind, trăieşti?
Citind, trăieşti, fiindcă te dezvolţi inte-

lectual. 
3. De ce trăieşti când te dezvolţi inte-

lectual?
Trăieşti când te dezvolţi intelectual, 

deoarece doreşti să afli multe lucruri noi. 
4. De ce doreşti să afli multe lucruri noi?
Doreşti să afli lucruri noi, fiindcă omul 

învăţat este mereu apreciat. 
5. De ce omul învăţat este mereu

apreciat? 
Omul învăţat este mereu apreciat, 

pentru că se descurcă de minune în toate 
situaţiile vieţii. 
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6. De ce omul învăţat se descurcă în 
toate situaţiile vieţii? 

Omul învăţat se descurcă în toate 
situaţiile vieţii, fiindcă îl ajută bagajul de 
cunoştinţe preluate din cărţi. 

În acest mod elevii şi-au antrenat 
gândirea, şi-au dezvoltat competenţa de 
comunicare şi ei au fost introduşi în tema 
lecţiei respective cu mare uşurinţă. 

În urma exemplelor analizate mai sus 
am demonstrat că este foarte important ca la 
lecţia de limba şi literatura română să fie 
aplicate diverse metode şi tehnici didactice. 
Fiecare metodă descrisă anterior are speci-
ficul său şi, evident, nu poate fi utilizată la 

orice temă. Profesorul este cel care trebuie să 
aibă grijă ca metoda aleasă să corespundă 
vârstei elevilor şi subiectului lecţiei. În 
dependenţă de particularităţile vârstei elevi-
lor, profesorul poate opera cu strategia 
didactică diferit, o poate simplifica sau o 
poate combina cu altă strategie. Important 
este ca rezultatul obţinut să fie cel aşteptat. 
De asemenea, afirmăm cu certitudine că 
unele şi aceleaşi strategii didactice pot fi 
folosite de către diferite categorii de vârstă, 
doar că tematica la care se va folosi strategia 
respectivă trebuie să corespundă curriculu-
mului modernizat la disciplină. 
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ANEXE 

Anexa 1. Utilizarea tehnicii Cubului în clasa a VI-a 

Anexa 2. Aplicarea metodei Explozia Stelară în clasa a VI-a 
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Anexa 3. Lansarea de carte a elevilor din clasa a VI-a 
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PARTICULARITĂŢILE APLICĂRII STRATEGIILOR DE PREDARE LA LIMBA 
ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN DEPENDENŢĂ DE VÂRSTA ELEVILOR 

Conf. univ. dr. Svetlana CHIŢU, 
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, 

Drăgălina MIHALCEAN, 
master, Liceul teoretic  „Constantin Stere”, or. Soroca 

 importanţă deosebită în activitatea 
profesională a cadrului didactico are 
abilitatea sa de a ţine cont de 

particularităţile vârstei elevilor atunci când 
aplică strategiile de predare. Aceleaşi stra-
tegii de predare la limba şi literatura română 
vor căpăta conotaţii diferite, de exemplu, în 
clasa a VI-a şi în clasa a XI-a.  

Palmaresul metodelor/tehnicilor inter-
active este atât de mare şi în permanentă 
dezvoltare şi extindere, încât, devine o 
necesitate, o trăsătură definitorie a stilului de 
predare, iar fiecărui profesor care „a gustat” 
din plăcerea colaborării „pe picior de egali-
tate” cu elevul, a avut curajul să iasă din zona 
de confort tradiţional şi să părăsească, măcar 
pentru anumite momente, „turnul său de 
fildeş” – catedra autoritară, îi este, ulterior, 
aproape imposibil să nu se lanseze în noi 
aventuri de încercare/practicare a unor pro-
ceduri profesorale provocatoare şi incitante 
[5]. 

Pentru a obţine rezultate optime în 
procesul de învăţare, este necesar ca strate-
giile didactice să fie folosite în strânsă 

legătură cu particularităţile elevilor/studen-
ţilor. Tendinţa spre colaborare, dorinţa de 
socializare depinde într-o măsură mare de 
vârsta copilului.  

De asemenea, este necesar ca profesorul 
să plaseze accentul pe diferenţiere. Diferen-
ţierea presupune adaptarea activităţii de 
predare-învăţare-evaluare, sub raportul con-
ţinutului, al formelor de organizare şi al 
strategiilor didactice, la particularităţile copi-
ilor: capacitate de învăţare; ritm de gândire şi 
acţiune; abilităţi; motivaţii; interese, aptitu-
dini etc. Tratarea diferenţiată a elevilor este o 
sarcină a şcolii care urmăreşte valorificarea 
deplină a tuturor capacităţilor umane [1]. 
Diferenţierea învăţării în cadrul orelor de 
limbă şi literatura română impune adaptarea 
activităţii de predare-învăţare-evaluare sub 
raportul conţinutului, al formelor de organi-
zare şi al strategiilor didactice la particula-
rităţile elevilor (capacitatea de învăţare, ritm 
de gândire şi acţiune, abilităţi, motivaţii, 
interese, aptitudini etc.), la tipurile de 
individualităţi [13]. 

O 
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În ultima perioadă atestăm o creştere a 
interesului pentru ştiinţă, o dezvoltare rapidă 
a tehnologiilor informaţionale, plasarea 
accentului pe obţinerea unei educaţii de 
calitate. Toate acestea presupun şi o selectare 
atentă a strategiilor didactice în cadrul 
lecţiilor. Pentru a selecta corect strategia 
didactică, profesorul trebuie să cunoască bine 
categoriile de elevi. În dependenţă de vârsta 
grupului, variază interesele copiilor, capaci-
tatea de concentrare şi memorare, nivelul 
motivaţiei şcolare etc. 

Profesorii trebuie să aibă ca reper 
nevoile reale ale elevilor, adaptându-şi 
demersurile didactice în funcţie de acestea. 
Finalităţile disciplinei se realizează eficient 
prin centrarea pe procesul învăţării, pe 
activitatea elevului. De aici decurge necesi-
tatea de a pune accent pe activităţile didactice 
de tip formativ, care presupun implicare şi 
interacţiune în rezolvarea unor sarcini de 
învăţare concrete. În activitatea la clasă, 
profesorii trebuie să respecte programa 
şcolară şi vor folosi manualele, fişele de lucru 
şi de evaluare ca instrumente de lucru 
flexibile şi adaptabile nevoilor concrete ale 
grupului de elevi cu care lucrează [4].  

Vorbind despre diversificarea metodo-
logiei didactice, ne referim la evantaiul larg 
de modalităţi prin care conciliem cerinţele 
teoriei învăţării cu posibilităţile pe care le 
prezintă elevul în activitatea de învăţare. 

Principiile disciplinei limba română 
reprezintă baza conceptuală şi acţională a 
educaţiei lingvistice şi literare şi preconi-
zează: 

a) centrarea educaţiei lingvistice pe comu-
nicarea în diverse sfere ale cotidianului,
pe formarea competenţelor comunica-
tive;

b) întemeierea educaţiei literare pe legile
şi fenomenele receptării şi pe inter-
pretarea textelor literare, pe formarea
competenţelor literare/lectorale;

c) educaţia prin valori şi pentru valori;
d) prioritatea abordării hermeneutice

(interpretative) a materiilor studiate;
e) corelarea sistemelor instrumentale co-

municative/literare/lectorale;
f) diferenţierea sistemelor de activitate a

elevilor în funcţie de:
 textul abordat/elaborat;
 situaţia de comunicare;
 obiectivul urmărit;
 vârsta elevilor [12].

Experienţa estetică şi cea de viaţă a 
elevilor sunt factori importanţi în procesul de 
receptare a operei literare. Blocajele şi 
impedimentele producerii noilor cunoştinţe 
sunt înlăturate prin reevaluarea cunoştinţelor 
şi stabilirea noilor raporturi între cunoştinţe. 
Experienţa de viaţă a elevilor sporeşte odată 
cu înaintarea în viaţă. Cu cât elevul are o 
vârstă mai mare, cu atât cunoştinţele şi 
experienţele sale sunt mai voluminoase. În 
dependenţă de acest factor, aceleaşi strategii 
didactice vor fi abordate diferit. 

Prin activizarea experienţei estetice şi a 
celei de viaţă în procesul interpretării operei 
literare, al rezolvării unei probleme, elevii 
sunt puşi în situaţia de a apela la cunoştinţele 
şi la experienţa proprie de viaţă, de a-şi 
compara soluţiile cu valorile, idealurile, 



313 

viziunile altora. Momentul acestei corelaţii 
generează nu numai o analiză raţională a 
modalităţilor, a căilor posibile de rezolvare, 
dar şi atitudinea emotivă faţă de aceste 
modalităţi, contribuţia la expunerea propriei 
poziţii, elevul fiind invitat/provocat/impus 
să-şi imagineze, să reconstruiască, să medi-
teze împreună cu autorul, cu eroul liric, cu 
personajele operei, să trăiască afectiv, moti-
vaţional, volitiv, atitudinal [11]. 

Nu trebuie să uităm că unul dintre 
obiectivele majore ale disciplinei limba şi 
literatura română este formarea unor cititori 
elevaţi. Astfel, textele alese din literatura 
română şi din cea universală trebuie să cores-
pundă vârstei şi capacităţii de înţelegere a 
elevilor. Este important ca lucrările selectate 
să se încadreze în universul de preocupări ale 
elevilor de vârsta respectivă. 

Există diverşi factori ce determină 
interesul elevilor faţă de lectură: particu-
larităţile de vârstă şi psihice, preferinţele lor, 
climatul familial etc. Plăcerea pentru lectură 
nu vine de la sine, ci se formează prin efor-
turi, răbdare, perseverenţă, continuitate, vo-
inţă. Palmaresul cunoştinţelor primite în 
timpul orelor de literatură română e lărgit şi 
de lectura în afara clasei. 

Lectura la lecţiile de limba şi literatura 
română contribuie la formarea personalităţii 
elevului aflat la o anumită vârstă. E vorba de 
formarea unor modele de comportament, de 
gândire, dar şi de prezenţa unei galerii de 
personaje, de istorii (naraţiuni) şi de tipare 
verbale împărtăşite de reprezentanţii dife-
ritor generaţii, pe de o parte. Pe de altă parte, 
e vorba şi de parcurgerea primilor paşi în 

dezvoltarea personală a elevilor, posibil 
datorită valenţelor formative ale literaturii. 
Această afirmaţie are în vedere faptul că 
lectura creaţiilor literare de valoare permite 
elevului nu numai cunoaşterea/trăirea 
experienţelor şi lumilor reprezentante prin 
opere, ci şi autocunoaşterea, autoînţelegerea 
[3]. 

Centrarea pe elev, în primul rând, 
vizează interacţiunea copilului cu tot ce 
asigură învăţarea. Sala de clasă trebuie să 
aibă o altă conotaţie decât cea a spaţiului 
unde ţi se dau cunoştinţe, iar recompensa 
este obligatoriu – nota. Sala de clasă devine 
magazin, „piaţă”, laborator de idei, de 
experimente, ateliere de producere, bancă, 
poştă, sală de sport, sală de judecată, sală de 
conferinţe, parlament, guvern, primărie, sală 
de spectacole, cinema, fabrică, uzină, farma-
cie, frizerie, teren agricol etc. Tot ce 
stimulează viaţa reală [9].  

Vârsta copilului este, la rândul său, un 
factor ce condiţionează starea şi reacţiile 
acestuia. Copiii de 9-12 ani se dezvoltă rapid 
şi mizează pe părinţii lor pentru stabilitate. 
Din cauza anxietăţii, ei dezvoltă simptome 
somatice, se angajează în comportamente 
problematice sau prezintă un declin aca-
demic. Adolescenţii reuşesc mai bine să dea 
un sens celor întâmplate şi privesc decizia 
părinţilor ca pe ceva pozitiv. Atenţia lor este 
orientată mai mult asupra propriei lor 
persoane şi asupra relaţiilor, ei sunt preo-
cupaţi de independenţa şi de sexualitatea lor 
[2]. 

În condiţiile actuale, teoria pedagogică 
de tip formativ implică plasarea unui accent 
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puternic pe structurile de personalitate, ceea 
ce înseamnă, de fapt, o completă şi corectă 
cunoaştere psiho-pedagogică a elevilor, un 
stil pedagogic flexibil, o continuă ajustare a 
strategiilor didactice la obiectivele propuse.  

Strategiile selectate şi textele studiate la 
limba şi literatura română trebuie să contri-
buie la dezvoltarea personalităţii elevului. 
Strategiile selectate trebuie să-l ajute pe copil 
să se descopere, să-şi contureze propria 
imagine de sine.  

Identitatea şi identificarea se exprimă 
prin căutarea de sine (în pubertate), prin 
afirmarea de sine (începutul adolescenţei) şi 
prin roluri şi statute sociale (finele ado-
lescenţei). Un efect semnificativ al dezvoltării 
conştiinţei de sine îl constituie formarea 
imaginii de sine, care presupune conştienti-
zarea a „cine sunt eu” şi a „ceea ce pot să fac 
eu”, ceea ce influenţează atât percepţia lumii, 
cât şi percepţia propriilor comportamente. 
Tânărul îşi caută identitatea vocaţională. El 
depune eforturi considerabile pentru cunoaş-
terea propriilor sale interese şi aptitudini. 
Tânărul este capabil să ia decizii mature. 
Uneori însă el se poate confrunta cu o criză a 
identităţii premature sau confuze, iar 
rezolvarea acestui impas depinde într-o 
măsură extrem de mare de familie şi de 
prieteni. Rolul socializant (care se formează 
încă în perioada copilăriei mijlocii) al 
colegilor de aceeaşi vârstă devine predo-
minant în adolescenţă. Adolescenţii se ajută 
reciproc în diverse moduri: în descoperirea 
identităţii de sine, în formarea spiritului de 
independenţă şi în achiziţionarea deprin-
derilor sociale [2]. Astfel, trebuie să ne 

străduim ca strategiile utilizate să implice 
elevul atât în activităţi de grup, cât şi în 
sarcini independente. În acest mod el se va 
descoperi pe sine din diferite puncte de 
vedere şi îşi va observa diversele laturi ale 
personalităţii. 

Stadiile ontogenetice în care se produc 
cele mai importante transformări morfofi-
ziologice şi psihice sunt stadiile care 
pregătesc preadolescenţa, respectiv 11/12 
ani; în acest timp se coagulează persona-
litatea în ceea ce are ea distinctiv pentru 
fiecare individ. Copilul trebuie înţeles şi 
explicat ca sistem, în care se integrează 
reciproc „Eul psihic” şi „Eul fizic” şi care are 
ca rezultantă personalitatea. Conţinutul 
curricular pe care îl propune învăţătorul 
elevului său vizează elaborarea şi consoli-
darea de noi comportamente [8]. 

Un lucru la care este necesar şi oportun 
să reflectăm este acela al atitudinii elevului 
faţă de învăţare. Ce facem ca el să rămână în 
orizontul învăţării (ştiind că de mic copilul 
este foarte curios, învaţă rapid o mulţime de 
lucruri, pune numeroase întrebări, formu-
lează şi ne adresează cele mai surprinzătoare 
probleme, ne pune în situaţii cognitive ne-
aşteptate, ne sesizează contradicţiile şi 
inconsecvenţele logice)? Cum ştim, viaţa 
copilului se schimbă o dată cu debutul şcolii 
(sau cu cel al grădiniţei, care este tot şcoală, 
înţeleasă în sensul larg). El trece de la dorinţa 
intrinsecă de a şti/de a învăţa la cea impusă 
(de situaţia şcolară). El rămâne doar cu 
interesul unei cunoaşteri şi al unei învăţări 
care îi dă satisfacţie în afara instituţiei. 
Copilul va rămâne un om curios, dar nu în 
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direcţia şi pe problemele pe care i le propune 
şi i le impune şcoala. Va avea curiozităţile lui, 
care pot fi complementare obiectivelor, 
cerinţelor şcolii sau opuse acestora [6]. În 
acest caz vom avea grijă ca strategiile 
selectate să corespundă interesului elevului, 
textele alese să satisfacă necesităţile acestuia. 
Dacă vor fi neglijate interesele copilului la 
diferite vârste, el îşi va pierde interesul 
pentru lectură şi pentru studiu.  

În această lucrare ne referim la vârstele 
elevilor de clasa a VI-a şi de clasa a XI-a, şi 
este necesar să menţionăm care sunt caracte-
risticile generale ale acestor vârste. Elevii 
clasei a VI-a se încadrează în categoria 
şcolarilor mijlocii (10/11 ani-14/15 ani), 
vârsta acestora fiind numită şi pubertate. La 
fel ca şi în cazul şcolarului mic, particula-
rităţile psihologice ale pubertăţii vor fi strict 
determinate şi dependente de locul ocupat şi 
rolul jucat de copii în sistemul relaţiilor 
sociale.  

Desigur că o dată cu înaintarea în 
vârstă, cu trecerea de la nivelul primar la 
ciclul gimnazial, în viaţa copilului apar o 
mulţime de schimbări care au rol primordial 
în conturarea tabloului său psihologic. Astfel, 
se modifică rolul său în familie, la şcoală, în 
societate. Datorită forţei sale fizice ampli-
ficate, i se încredinţează sarcini noi, ajută în 
treburile gospodăriei, efectuează îndatoriri 
pe care cei din familie, din cauza altor 
preocupări sau a lipsei de timp, nu le pot 
realiza.  

Cu toate că ocupaţia fundamentală 
rămâne tot învăţarea, aceasta se modifică în 
ceea ce priveşte cantitatea, calitatea şi 

condiţionarea ei. Factorii care influenţează 
învăţarea devin mult mai numeroşi şi mult 
mai diferenţiaţi: modelele „umane” propuse 
de fiecare profesor; gradul de pregătire 
profesională şi psihopedagogică a profe-
sorilor; stilul de relaţionare cu elevii, 
strategiile de evaluare etc.  

Viaţa familială şi şcolară a puberului 
este continuată şi completată de viaţa lui 
socială, manifestată fie prin intermediul 
existenţei şi activităţilor desfăşurate în gru-
purile pe care le traversează, fie prin 
contactul mai direct cu lumea adulţilor (alţii 
decât membrii familiei) şi chiar cu societatea. 
Noile contexte familiale, şcolare şi sociale în 
care acţionează puberii conduc la modificări 
discrete ale vechilor statute (de copil, de 
elev), la dobândirea unor noi statute, la 
diferenţierea comportamentelor necesitate de 
acestea. Totodată, ele conduc la producerea 
unor profunde structurări şi restructurări în 
planul dezvoltării psihice. Practic, pubertatea 
este perioada care marchează încheierea 
copilăriei şi începutul adolescenţei, ea 
constituind un fel de punte de legătură între 
ele. Faptul acesta va permite ca în tabloul ei 
psihologic să întâlnim o îmbinare a unor 
particularităţi ce ţin de mica şcolaritate cu 
altele care într-o formă sau alta le prefi-
gurează pe cele ale adolescenţilor. Copilul 
visează cu ochii deschişi, dar se şi joacă; el 
raţionează, dar nu excelează prin subtilităţi 
de logică; manifestă o exuberanţă motorie, 
dar ştie să şi-o canalizeze şi controleze; 
dispune de o mai mare autonomie compa-
rativ cu şcolarul mic, dar rămâne totuşi 
sensibil la sugestiile grupului din care face 



316 

parte; este capabil de a pune o anumită 
distanţă între el şi părinţi, dar este departe de 
a se închide în sine. Aşadar, pubertatea nu 
trebuie să fie considerată doar ca o simplă 
verigă de legătură între două stadii, ci ca un 
stadiu de sine stătător al dezvoltării onto-
genetice, cu particularităţi proprii, specifice 
[10].  

Elevul din clasa a XI-a este reprezentat 
şi el printr-o serie de caracteristici specifice 
vârstei. Fără îndoială că locul lui în sistemul 
relaţiilor sociale este mai bine conturat şi 
precizat decât cel al puberului. Totuşi 
adolescentul pendulează din punct de vedere 
comportamental între copilărie şi maturitate, 
fiind însă întors mai mult cu faţa spre adult. 
Adolescenţa înseamnă nu numai ieşirea 
tânărului din pubertate, ci şi ieşirea din 
societatea de tip tutelar familial şi şcolar 
pentru a se integra în viaţa socială, cu toate 
caracteristicile ei, mai mult, pentru a se 
integra în generaţia sa. Deşi dependent 
material de familie, adolescentul devine 
independent în planul aspiraţiilor, ideilor. 

Trecerea de la gimnaziu la liceu, în 
urma examenului de admitere, nu aduce o 
schimbare a tipului fundamenta1 de activi-
tate, care rămâne acelaşi, învăţarea, dar se 
asociază cu modificarea sensului acestuia 
pentru adolescent. De data aceasta, pe prim 
plan trece necesitatea de autoinstruire a 
acestuia în vederea confruntărilor viitoare 
(examene, alegerea profesiunii etc.), modifi-
cându-se totodată şi atitudinea faţă de 
învăţare. Adolescenţa este etapa cea mai 
dinamică a dezvoltării umane.  

Adolescenţa se asociază cel mai frec-
vent cu elanul corpului, fapt ce echivalează 
cu accelerarea creşterii corpului şi a trans-
formărilor interne care vor face organismul 
apt de a îndeplini sarcinile maturităţii. Nu 
întâmplător se afirmă că adolescenţa este 
„vârsta hainelor prea scurte”. La aceasta se 
adaugă elanul inimii, care aduce cu sine 
renovarea sensibilităţii, reorganizarea pro-
fundă a planului afectiv-motivaţional, apa-
riţia sentimentelor şi pasiunilor. Tocmai de 
aceea adolescenţa a fost numită „vârsta 
sentimentelor”. În sfârşit, adolescenţa este 
elanul minţii, a dezvoltării capacităţilor 
intelectual-reflexive (inteligenţa, imaginaţia 
etc.) care vor grăbi formarea conştiinţei de 
sine ca element central al personalităţii, 
apropierea adolescentului de lumea valorilor. 
Adolescentul se transformă sub raport fizic 
prin creşterea diferitelor sale segmente, 
aparate, organe; sub raport psihic, prin 
apariţia şi intrarea în funcţiune a unor 
capacităţi intelectuale, afective, volitive, 
motivaţionale, aptitudinale, atitudinal-carac-
teriale; sub raport social, prin sporirea 
gradului de implicare şi realizare socială [10].  

Astfel, atunci când profesorul selec-
tează strategiile de lucru cu elevi de vârste 
diferite, el va ţine cont de toate trăsăturile 
psihice, fiziologice, sociale ale acesteia. Nu 
este interzisă utilizarea aceloraşi strategii 
didactice pentru copii de vârste diferite, doar 
că va fi diferită abordarea strategiei diferite, 
cerinţele înaintate elevilor, volumul de infor-
maţii propuse etc. În cadrul lecţiilor de limba 
şi literatura română am folosit aceleaşi 
strategii didactice pentru elevii din clasa a 
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VI-a şi din clasa a XI-a: acvariu, brainstorming, 
clustering, cubul, explozia stelară, lansare de 
carte, studiu de caz, 6 De ce? 

Accentuăm că folosind strategiile 
menţionate anterior, profesorul va ţine cont 
de unele aspecte ale vârstei puberului. 
Având în vedere faptul că profundele 
modificări care au loc în planul cognitiv sunt 
legate de dezvoltarea gândirii, este necesar ca 
adultul să fie interesat nu doar de transfor-
marea şi formarea noţiunilor, a conceptelor, a 
sistemului de noţiuni, ci şi de formarea 
deliberată, dirijată a instrumentelor mentale 
necesare prelucrării şi interpretării informa-
ţiilor care să acorde un mare grad de 
operativitate şi flexibilitate a intelectului. Ca 
urmare, operaţiile gândirii trebuie predate la 
fel cum sunt predate noţiunile. Astfel, 
solicitarea didactică de „a compara”, „a 
analiza” etc., rămâne fără ecou în mintea 
copilului atâta vreme cât el nu ştie ce 
înseamnă „a compara”, „a analiza” etc. 
Strategiile pe care le-am menţionat includ în 
sine operaţii logice (de exemplu, tehnica 
„Cubului”). Pentru a evita momentele în care 
elevul nu ar putea să aplice aceste operaţii, 
profesorul vine cu exemple concrete, cu 
modele şi apoi îi înaintează copilului cerinţe. 

De asemenea, selectând strategiile 
didactice pentru copiii de clasa a VI-a, profe-
sorul va atrage atenţia şi asupra altor aspecte. 
Disciplinarea trăirilor afective, cultivarea 
capacităţii de stăpânire a emoţiilor primare, 
explozive, educarea modalităţilor de exteri-
orizare a stărilor afective, combaterea unor 
întârzieri sau devieri afective (insensibilitate 
afectivă, capricii emoţionale, manifestări 

răutăcioase, lipsa participării la stările afec-
tive ale altora etc.) constituie doar câteva 
dintre obiectivele ce trebuie avute în vedere 
de adult în modelarea afectivităţii puberului.  

Datorită faptului că maturizarea morală 
a copilului de vârstă medie este instabilă, 
drept rezultat manifestându-se comporta-
mente de nesupunere, revoltă, de grupare şi 
practicare a unor acţiuni asociale este absolut 
necesar ca adultul să supravegheze şi să 
îndrume prieteniile puberilor, să organizeze 
petrecerea timpului liber, să-i implice în 
efectuarea unor activităţi culturale cu efecte 
educative, să le propună sarcini ce presupun 
responsabilităţi sociale, să le formeze astfel 
judecata şi conduita morală.  

Facilitarea trecerii copilului prin mai 
multe grupuri, jucarea de către acesta a mai 
multor roluri este în măsură să contribuie la 
diminuarea moralismului exterior şi conven-
ţional al adultului, la descoperirea faptului că 
există mai multe modalităţi de convieţuire 
socială, mai multe coduri morale. În felul 
acesta se relativizează şi idealul moral, 
perfect şi intangibil, pe care-l pot oferi 
părinţii [10]. Astfel, metoda Lansare de carte îl 
face pe elev să-şi asume şi rolul de autor, de 
scriitor, copilul integrându-se mai uşor în 
societate. Metoda Explozia stelară îi motivează 
pe elevi să lucreze în grup, să interacţioneze 
cu alţi elevi, să facă schimb de opinii. 

În legătură cu elevii de clasa a XI-a, 
profesorul va ţine cont că este vorba de 
perioada adolescenţei. Se pot utiliza aceleaşi 
strategii didactice, doar că abordate în 
dependenţă de specificul vârstei respective. 
Profesorul va lua în calcul teama adolescen-
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tului de a nu fi luat în seamă, de a fi 
considerat încă mic, de a nu fi suficient 
apreciat. Într-o asemenea situaţie se pare că 
cea mai bună cale de a ieşi din impas este 
crearea unor modalităţi practice. Astfel, fiind 
încadraţi în metoda Studiu de caz, elevii vor fi 
împărţiţi în grupuri şi fiecare va avea 
responsabilităţile proprii (unul va citi textul, 
altul va formula întrebări, al treilea va nota 
întrebările, cineva va prezenta rezultatul final 
etc.). Toţi elevii vor fi încadraţi în activitate şi 
nu există riscul că cineva nu va fi luat în 
seamă. 

De asemenea, la adolescenţi persistă 
teama de a nu fi înţeles, de a fi ridiculizat, 
minimalizat şi marginalizat, de a fi repezit. 
Înţelegerea adolescentului de către adult este 
cea mai bună cale de a ieşi din impas. Pentru 
aceasta este necesară crearea condiţiilor 
psihologice pentru un dialog deschis, sincer, 
între adolescent şi părinte sau profesor, 
sprijinirea confidenţelor astfel încât adultul 
să fie transformat în aliat în educaţie, nu în 
oponent [10]. Astfel, în cadrul metodei 
Clustering vor fi acceptate toate ideile ele-
vului, fiind exclus riscul ca părerea vreunui 
copil să fie neglijată. 

Tot în perioada adolescenţei predomină 
teama de banal, de obişnuit, de tradiţional. În 
acest caz soluţia este simplă: stimularea, 
antrenarea şi educarea creativităţii fie prin 
intermediul obiectelor de învăţământ, fie 

chiar prin folosirea unor teste de creativitate. 
Astfel, elevii pot fi încadraţi într-o lansare de 
carte, fiecare dând frâu liber propriei ima-
ginaţii şi reprezentând poezia preferată aşa 
cum o văd ei. 

Aşadar, cu cât acţiunile educatorilor 
vor fi mai discrete şi suple, bazate pe o bună 
cunoaştere, pe încredere şi înţelegere, pe 
îngăduinţă care să nu însemne lipsă de 
fermitate, pe dialog deschis şi sincer, pe 
încurajarea contactelor şi confidenţelor, cu 
cât procesul educativ va fi mai indivi-
dualizat, cu atât vor creşte şansele formării 
unei personalităţi armonioase, responsabile, 
angajată social. Observăm că un bun 
pedagog trebuie să fie şi un bun psiholog, să 
cunoască şi să ţină cont de particularităţile 
individuale şi de vârstă ale elevilor. De 
asemenea, profesorul trebuie să deţină cunoş-
tinţe în domeniul metodologiei didactice. 
Astfel, cadrul didactic va ţine cont că 
învăţarea este activitatea de bază atât pentru 
elevii din clasa a VI-a, cât şi pentru elevii din 
clasa a XI-a. Utilizând aceleaşi strategii 
didactice, cantitatea volumului materialului 
studiat va fi în creştere (de la vârsta medie 
spre cea mare). În perioada pubertăţii copilul 
îşi formează deprinderi de a lucra cu 
strategiile didactice menţionate în lucrare, ca 
mai apoi, în adolescenţă, să le utilizeze pe 
deplin, să le combine, să intervină cu 
modificări unde este cazul. 
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mul contemporan este supus stre-
sului, unul dintre factorii psihotrau-
matizanţi, care intervine cu o serie de 

consecinţe la nivelul sănătăţii fizice şi 
mentale. El trăieşte într-un mediu poluat 
informaţional, în care vede, aude, sesizează 
prea multe, apreciază, ia careva decizii, 
oboseşte etc. [4]. Iar una din proprietăţile 
biologice de bază a organismelor vii este 
capacitatea de a se adapta la stres şi un loc 
aparte revine stărilor psihologice care deter-
mină stres-reacţia. De aceea, problema 
stresului şi justificarea analizei multilaterale a 
acestui concept rămâne una din problemele 
actuale ale mileniului III. 

Astăzi cadrele didactice, mai mult ca 
oricând, sunt supuşi unei suprasolicitări care 
se datorează unor factori cum ar fi: 

modificarea imaginii profesorului din cea 
prestigioasă, plină de consideraţie şi respect 
în exercitarea în prezent mai mult a funcţiei 
de instrucţie, supraveghere şi antrenare a 
copiilor; cultura pe care doreşte să o trans-
mită discipolilor este inspirată din modelele 
şi valorile ideale, ceea ce contrazice cultura 
de masă predominată de consumism; pe 
lângă educarea copiilor, cadrul didactic 
trebuie să rezolve şi problemele psihologice, 
relaţionale şi familiale ale acestora; compor-
tamentul din ce în ce mai agresiv, indisci-
plinat şi ostil al copiilor; modul în care 
profesorii sunt trataţi de instituţiile statului.  

Stresul la persoanele implicate în 
diverse activităţi, inclusiv şi cadrele 
didactice, poate declanşa multiple boli, cum 
ar fi: hipertensiunea arterială, cardiopatie 

O 
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ischemică, afecţiuni neuropsihice (nevroze, 
anxietate, schizofrenie, tulburări de perso-
nalitate, modificări de dispoziţie şi adaptare), 
boli autoimune (scleroză, diabet, artrită 
reumatoidă, cancer, lupus).  

Conform unui studiu realizat în 
perioada 1992-2001 în Italia, s-a estimat 
faptul că profesorii sunt subiectul unei 
frecvenţe a bolilor psihice de două ori mai 
mari faţă de restul angajaţilor, de două ori şi 
jumătate faţă de personalul sanitar şi de trei 
ori faţă de muncitori [3]. 

Potrivit altui studiu realizat în America, 
s-a demonstrat că profesorii au o rată a 
mortalităţii de două ori mai mare faţă de alte 
ocupaţii, datorate stresului ce afectează 
sistemul imunitar şi duce la boli autoimune. 
De asemenea, deoarece vin în contact cu 
mulţi copii, profesorii au un risc mai crescut 
de a dezvolta boli infecţioase, dar şi cancere 
[7]. 

Conform datelor companiei pan-
Europeana de combatere a stresului: 28% din 
salariaţii ţărilor membre Uniunii Europene 
acuză că sunt afectaţi de stres şi femeile sunt 
afectate mai mult decât bărbaţii; cauzele 
comune includ lipsa siguranţei locului de 
muncă, a controlului asupra muncii, şi 
supraîncărcarea activităţilor; stresul este 
cauza a peste 50% din absenteism; stresul 
implică costuri de cel puţin 20 miliarde euro 
pe an, cuantificate prin asistenţă medicală 
etc. 

Stresul este o stare de tensiune intensă 
a organismului obligat să-şi mobilizeze 
mijloacele de apărare pentru a face faţă unei 
situaţii ameninţătoare. Hans Selye, considera 

stresul ca un răspuns nespecific al organis-
mului la orice solicitare făcută asupra sa, 
fiind considerat o condiţie fiziologică 
identificabilă declanşată de factori psiho-
logici, având drept consecinţă afectarea 
echilibrului psihic şi somatic al individului 
[8, 14]. O întrebare controversată rămâne 
dacă stresul este el însuşi un factor de 
agresare al persoanei sau înseamnă de fapt 
răspunsul persoanei la factorii de mediu. 
Actualmente se consideră că stresul include 
atât factorii de stres, cât şi reacţia persoanei la 
aceştia. 

Desfăşurarea în condiţii optime a 
activităţii profesionale, caracterizată prin 
excelenţa de responsabilitate mărită odată cu 
statutul ocupat, necesită o stare de sănătate 
bună din partea individului. Din acest motiv, 
preocuparea specialiştilor în educaţie este 
îndreptată tot mai mult şi asupra elementelor 
din mediul intern şi extern al instituţiei care 
poate diminua capacitatea de îndeplinire a 
atribuţiilor.  

Astăzi cadrele didactice se confruntă 
zilnic cu multe situaţii stresante, fiind uneori 
copleşiţi de complexitatea fenomenelor pe 
care trebuie să le controleze şi, în plus, să facă 
faţă unor schimbări care au loc într-un ritm 
alert. Instabilitatea mediului socio-economic 
a devenit o stare de normalitate, ceea ce 
solicită la maximum disponibilităţile orga-
nismului uman pe linia adaptării. Factorii de 
stres se prezintă într-o formă deosebit de 
diversificată: de la factori fizici (căldura, 
frigul, starea meteo), până la factori psiho-
emoţionali. La nivelul vieţii organizaţionale, 
potenţialii factori de stres pot fi: supraîn-
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cărcarea rolului, responsabilitatea excesivă, 
deficienţe în proiectarea ergonomică a 
activităţii etc. 

Personalitatea unică a fiecăruia impune 
răspunsuri extrem de diversificate la acţiunea 
factorilor de stres. Afecţiunile aparatului 
cardiovascular, respectiv ale sistemului 
digestiv, mai frecvent întâlnite la angajaţi din 
zilele noastre, reprezintă tributul plătit 
stresului – un preţ apreciabil pentru succesul 
instituţiilor în care activează [9]. 

Pe lângă efectele fiziologice grupate de 
specialişti sub forma bolilor cauzate de stres, 
reacţiile la acţiunea agenţilor stresori se 
regăsesc şi în comportamentul manifestat. În 
încercarea de a face faţă stresului, individul 
poate îmbrăţişa atitudinea de rezolvare a 
problemelor apărute prin eliminarea facto-
rilor de stres. Aceasta este evident, cea mai 
eficientă strategie pentru că are un potenţial 
mai mare de a încheia orice episod de stres 
[10]. Din păcate, reacţiile indivizilor sunt, de 
cele mai multe ori, retragerea din faţa acţiunii 
agenţilor de stres (practicarea absenteismului 
– o grava disfuncţie atât pentru individ cât şi 
pentru instituţie), respectiv folosirea substan-
ţelor care creează dependenţă de alcool, 
tutun etc. cu toate efectele grave. Desigur, 
efectele sunt nocive şi chiar potenţial primej-
dioase. Investigaţiile relevă, în principal, cinci 
categorii de efecte ale stresului [11]: 

 efecte subiective – anxietate, agresivitate,
apatie, plictiseală, depresie, oboseală,
indispoziţie, scăderea încrederii şi
stimei de sine;

 efecte comportamentale – predispoziţie
spre accidente, alcoolism, abuz de

cafea, ieşiri emoţionale, tendinţa de a 
mânca şi fuma excesiv, comportament 
impulsiv; 

 efecte cognitive – scăderea abilitaţilor de
a adopta decizii raţionale, concentrare
slabă, diminuarea atenţiei, hipersensi-
bilitate la critică, blocaje mentale;

 efecte fiziologice – creşterea glicemiei, a
pulsului, a tensiunii arteriale, uscăciu-
nea gurii, transpiraţii reci, valuri de
căldură şi de frig;

 efecte organizaţionale – absenteism,
demisii, productivitate scăzută, izolare,
insatisfacţie în muncă, reducerea
responsabilităţii şi a loialităţii.
Stresul în rândul cadrelor didactice este

legat de exigenţele îndeplinirii profesiei şi 
constituie o categorie aparte. O privire 
sumară asupra problematicii studiilor consa-
crate stresului în rândul cadrelor didactice 
din ultimii ani, arată că acestea s-au concen-
trat asupra a patru domenii principale: 
probleme de definire şi măsurare a stresului, 
relaţiile dintre stres şi cariera profesională, 
relaţiile dintre stres şi interrelaţiile familie/ 
muncă, respectiv rolul jucat de mediul social 
şi familial în prevenirea stresului. 

Deci, mediul în care activează omul se 
caracterizează prin mai multe elemente fizice, 
psihosociale, trăsături umane şi mecanice. 
Prezenţa uneia dintre aceste trăsături com-
promite sistemul de activitate, conducând la 
perturbarea reţelei de funcţionare a acestuia 
cu efect negativ asupra omului.  

În vederea elucidării unor aspecte ale 
stresului cadrele didactice ne-am propus să 
evaluăm stresorezistenţa şi rezistenţa psiho-
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emoţională în dependenţă de stagiul de 
muncă şi cronotip. 

 
Materiale şi metode 
Studiul a fost realizat pe un lot de 76 

cadre didactice, din instituţiile de învăţământ 
preuniversitar. Vârsta persoanelor implicate 
în studiu a variat între 23 şi 54 ani, stagiul de 
muncă – între 0,6 ani şi 31 ani.  

Pentru studierea statutului psihoemo-
ţional şi a stresorezistenţei organismului am 
aplicat testul de personalitate a lui R. B. 
Cattell şi testul după T.H. Holmes T.H. şi 
R.H. Rahe. Pentru a identifica cronotipul am 
aplicat ancheta Horn-Österberg. Cronotipul 
şi stresorezistenţa le-am evaluat în unităţi 
convenţionale şi le-am supus prelucrării 
matematice.  

 
Rezultate şi discuţii 
Rezultatele arată că, în ansamblu, după 

stagiul de muncă cadrele didactice implicate 
în studiu s-au distribuit astfel: stagiu de 
muncă mic până la 5 ani – 31,57%; stagiu de 
muncă mediu de la 6 până la 10 ani – 44,73% 
şi stagiu mare peste 10 ani - 23,68%.  

În urma observaţiilor şi discuţiilor 
informale s-a stabilit, că 89,47% din respon-
denţi au estimat o stare emoţională zilnic 
încordată în activitatea zilnică. 84,42% din cei 
investigaţi au vizat, că sunt supuşi stresului 
mai mult la serviciu decât acasă. 15,78% au 
evidenţiat că trăiesc în stare de stres perma-
nent.  

În activitatea cadrelor didactice numă-
rul factorilor stresogeni este destul de variat: 
încărcătura informaţională, lipsa timpului 

liber, conflictele interpersonale, conflicte 
dintre generaţii etc., sistemul factorilor 
stresogeni fiind la locul de muncă tot atât de 
variat, ca şi în mediul din afara serviciului. 

Evaluând rezistenţa emoţională după 
scala lui Cattell în dependenţă de stagiu de 
muncă am constat următoarele: cadrele 
didactice cu stagiu de muncă mic au vizat un 
grad de 4,99±0,23 unităţi al rezistenţei 
emoţionale, care estimează un caracter 
emotiv, nestatornic, agitat, iritabil, nesatisfă-
cut, influenţabil, impresionabil. Cadrele di-
dactice cu stagiul de muncă mediu au 
exteriorizat un grad de 6,68±0,67 unităţi ai 
rezistenţei emoţionale, pentru ei este caracte-
ristic o instabilitate emoţională, probabil 
determinată de cortegiul de decepţii printre 
care s-au estimat restrângerea oportunită-
ţilor, obstacole în avansarea profesională etc.; 
cadrele didactice cu stagiu mare de muncă au 
vizat un nivel de 8,38±0,32 unităţi al stării 
emoţionale, care atestă un caracter stabil 
psihoemoţional, maturitate, realism şi capaci-
tate de a susţine moralul altora etc. 

Un rol important în păstrarea şi 
menţinerea activităţii psihice şi fizice la 
acţiunea factorilor stresogeni revine streso-
rezistenţei, care atestă rezistenţa omului la 
acţiunea factorilor stresogeni. Una din 
laturile importante ale reacţiei de streso-
rezistenţă este capacitatea organismului nu 
numai de a păstra, dar şi a spori indicii 
eficacităţii de muncă în condiţiile stresante, 
ceea ce ne-a determinat să evaluăm acest 
parametru. 

Monitorizând gradul de stresorezis-
tenţă s-a stabilit, că persoanele cu stagiu până 
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la 5 ani au exteriorizat cel mai mic grad de 
rezistenţă la stres, indicele fiind de 
280,89±27,45 unităţi. Cadrele didactice cu 
stagiu mediu au înregistrat un grad pragal al 
rezistenţei la stres de 236,77±28,09 unităţi. Cel 
mai înalt grad al streso-rezistenţei a fost 
înregistrat la cadrele didactice cu stagiu de 
muncă mare - 191,24±11,43 unităţi. 

Astfel, evaluând streso-reactivitatea 
organismului şi rezistenţa emoţională în 
dependenţă de stagiul de muncă s-a constat, 
că cadrele didactice cu un stagiu mic sunt cei 
mai vulnerabili la acţiunea factorilor 
stresogeni, iar cei mai rezistenţi, stresostabili 
s-au dovedit a fi persoanele cu un stagiu 
mare de peste 10 ani. S-a constat, o legătură 
inversă între stresostabilitate şi rezistenţa 
psihoemoţională, cu cât stagiul de muncă 
este mai mare, cu atât este mai mic indicele 
stresostabilităţii după Holmes şi Rahe 
(191,24±11,43 unităţi), dar rezistenţa emoţio-
nală mai mare (8,38±0,32 unităţi), gradul de 
corelaţie fiind negativ (-0,69). 

Rezistenţa psihoemoţională şi stresosta-
bilitatea cresc în dependenţă de experienţa 
acumulată. Odată cu profesionalizarea are loc 
creşterea pragului sensibilităţii psihoemo-
ţionale, scade excitabilitatea faţă de factorii 
sresogeni. Cele depistate considerăm că sunt 
determinate de creşterea competenţei profe-
sionale, stagiului de muncă şi adaptării la 
acţiunea permanentă a factorilor stresogeni la 
locul de muncă. 

Însă organismul uman este influenţat şi 
de un complex de factori geoclimatici, 
ecologici şi una din legităţile biologice, căreia 
i se supun toate organismele vii, inclusiv şi 

organismul uman, sunt ritmurile biologice [1, 
12]. 

Actualmente sunt date care atestă 
legătura dintre bunăstarea, starea de spirit, 
activitatea umană şi influenţele externe - 
fazele lunii, alternanţa zi/noapte, anotim-
purile anului [6, 15].  

Este cunoscut faptul, că organismul 
uman este guvernat de ritmul circadian cu o 
durată de aproximativ 24 de ore. Anume 
ritmul circadian elucidează clar activitatea 
ritmică a organismului uman – somn/veghe 
etc. [5].  

În anumite perioade de timp, corpul 
uman trece printr-un ciclu complet de 
modificări. Cu începutul fiecărei perioade, 
capacitatea organismului începe să crească, 
apoi se instaurează stabilizarea perfor-
manţelor, urmată de diminuarea, apoi - din 
nou de creşterea lor. Oamenii de ştiinţă 
susţin că programul bioritmurilor umane 
sunt puse la naştere, şi chiar susţin că 
bioritmurile umane sunt la fel de individuale 
şi unice ca amprentele digitale. După natura 
activităţii fizice a bioritmurilor diurne toţi 
oamenii se împart în trei tipuri: matinali -
,,ciocârlii”, nocturni - ,,bufniţe” şi diurni sau 
aritmici - ,,porumbei” [13]. Orele de vârf ale 
activităţii şi odihnei la ,,bufniţele” sunt 
deviate spre ore mai târzii, iar la ,,ciocârlii” - 
ore mai matinale. De aceea, oamenii-bufniţă 
iubesc somnul dimineaţă şi nu pot adormi, 
dacă merg la culcare devreme. Oamenii-
ciocârlie, de obicei, au tendinţa de a merge la 
culcare devreme, pentru că seara sunt foarte 
obosiţi şi nu pot face nimic, se trezesc foarte 
devreme dimineaţa, pentru că ei nu pot 
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dormi mult timp. La ,,porumbei” orele de 
vârf ale activităţii revin în mijlocul zilei.  

Ritmul biologic pe de o parte, trebuie să 
fie stabil şi să nu depindă de condiţiile 
întâmplătoare cu repercusiuni asupra orga-
nismului, iar pe de altă parte să fie capabil să 
se adapteze la condiţii de mediu specifice, 
concrete pentru a asigura adaptarea orga-
nismului [2]. 

Discrepanţa dintre ritmurile circadiene 
ale organismului cu senzorii fizici exogeni ai 
timpului (de exemplu, dacă un om-ciocârlie 
trebuie să lucreze în tura de noapte) induce 
tulburări funcţionale a organelor şi sistemelor 
de organe, care în cele din urmă, se manifestă 
prin boli cronice. Motivele acestei discrepanţe 
pot fi, de asemenea, o schimbare în ritmul de 
activitate funcţională a unui anumit organ 
sau sistem în diferite boli, situaţii stresante, 
încălcarea regimului alimentar în diferite 
situaţii.  

Pentru funcţionarea normală a orga-
nismului uman este necesar, ca toate 
bioritmurile să fie în concordanţă, adică să 
activeze sincronic, numai atunci se poate 
atinge un nivelul optim de sănătate şi 
posibilităţi adaptaţionale bune. În cazul 
perturbării funcţionale sincronizate apare 
desincronaza. Desincronazele sunt de două 
tipuri: endogene, atunci când este dereglată 
activitatea funcţională a unui oarecare organ 
sau sistem de organe şi exogene, când boala 
evoluează în proces patologic şi activitatea 
multor sisteme funcţionale vin în dezacord 
cu senzorii exogeni ai timpului [12]. Mai 
frecvent desincronazele survin în rezultatul 
perturbării ritmurilor biologice ca consecinţă 

nerespectării ritmului somn/veghe, utili-
zarea luminii artificiale în orele nocturne, 
alimentaţia necorespuzătoare, organizarea 
incorectă a regimului zilei, oboseala etc. 

Printre simptomele desincronazei men-
ţionăm cele mai tipice consecinţe fiziologice 
şi sociale: somnul se reduce şi aduce mai 
puţină odihnă; creşte incidenţa tulburărilor 
gastrointestinale; creşte numărul bolilor 
cardiovasculare; sporeşte incidenţa bolilor 
profesionale; creşte numărul traumatismelor; 
creşte consumul de medicamente; se înrău-
tăţeşte starea emoţională; creşte proba-
bilitatea reducerii speranţei de viaţă [6]. 

Astfel, evaluând cronotipul cadrelor 
didactice implicate în studiu am determinat: 
cronotip matinal la 15% din respondeţi, 
cronotip nocturn – 21 % şi diurn – 64%.  

Pentru cadrele didactice cu cronotip 
diurn „porumbei” s-a determinat un grad 
mediu de stresorezistenţă (246,78±32,04 un.c.) 
la acţiunea factorilor stresogeni, care atestă o 
probabilitate de îmbolnăvire de 50% dacă nu 
vor fi luate măsuri de schimbare a modului 
de viaţă, deoarece anumite evenimente din 
viaţă şi atitudinea faţă de ele caracterizează o 
stare premorbidă, care poate fi depăşită. O 
dependenţă între cronotip şi gradul de 
stresorezistenţă nu s-a evidenţiat. 

La persoanele cu cronotip matinal 
(ciocârlii) s-au determinat parametrii ce 
vizează un grad înalt de stresorezistenţă 
(163,08±12,91 un.c.), care vizează capacităţi 
înalte de a depăşi situaţiile stresogene. S-a 
determinat o dependenţă între cronotip şi 
gradul de stresorezistenţă de 0,34.  
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La persoanele cu cronotip nocturn 
„bufniţe” s-a determinat diminuarea streso-
rezistenţei, ceea ce atestă vulnerabilitatea lor 
psihică şi somatică şi dificultăţi de a face faţă 
la acţiunea factorilor stresogeni. La acest 
cronotip s-a determinat un grad de corelaţie 
între cronotip şi stresorezistenţă de 0,42. 

Astfel, s-a determinat o dependenţă a 
stresorezistenţei organismului de cronotip: 
un grad înalt de stresorezistenţă la cadrele 
didactice cu cronotip matinal comparativ cu 
cele cu cronotip nocturn, iar la cei cu cronotip 
diurn (porumbei) o poziţie intermediară. 
Probabil toate acestea sunt determinate de 
mecanismele fiziologice care detemină pre-

dispunerea spre stres şi formarea crono-
tipului. 

 
Concluzii 
Reactivitatea organismului cadrelor 

didactice la acţiunea factorilor stresogeni este 
determinat de specificul activităţii lor, stagiul 
de muncă şi cronotip. Odată cu creşterea 
competenţei profesionale, stagiului şi adap-
tării la acţiunea permanentă a factorilor 
stresogeni la locul de muncă are loc creşterea 
stresorezistenţei şi rezistenţei psihoemo-
ţionale. Iar în dependenţă de cronotip s-a 
vizat o stresorezistenţă mai înaltă la 
persoanele cu cronotip matinal. 
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EVALUAREA IMPACTULUI CARIEREI DE CALCAR A UZINEI „LAFARGE 
CIMENT” (MOLDOVA) S.A. ASUPRA BIOSFEREI 
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Abstract: The impact of Lafarge's quarry on the biosphere was studied. Impact on soil is the process of 
decay that leads to the destruction of the structure of fauna and loss of organic substances, which through its 
properties ensure development of biocenoses. The study of the emission spectrum was undertaken for the 
atmospheric air within the limestone quarry (dust, CO2, NOx, SOx, non-hydrocarbons, aldehydes). The 
impact of the quarry on the underground and surface waters with identification of grass was estimated for 
water body located în career. The impact of careers on biodiversity consists în reducing of number of species 
from natural ecosystems from 310 spontaneous species în 1980 to 101 plant species în actual time including 
ruderal, segetal and invasive species. Study also showed recent restoration of the natural biodiversity în the 
case-study area. 

Rezumat: A fost cercetat impactul carierei „Lafarge Ciment” asupra biosferei. Impactul asupra solului 
constă în procesul de decopertare care duce la distrugerea structurii, faunei şi pierderea substanţelor organice, 
care asigură proprietăţile lui în dezvoltarea biocenozelor. A fost efectuat studiul spectrului de emisii care au loc 
în aerul atmospheric în interiorul carierei de calcar (praf, CO2, NOx, SOx, hidrocarburi nearse, aldehide). Este 
elucidat impactul carierei asupra apelor subterane, de suprafaţă şi indicate speciile de plante erbacee stabilite în 
bazinul acvatic. Impactul carierei asupra biodiversităţii constă în diminuarea speciilor din ecosistemele 
naturale de la 310 specii în exclusivitate spontane în 1980 până la 101 specii de plante care includ specii 
ruderale, segetale şi invazive. S-a stabilit că după o durată de timp are loc restabilirea naturală a 
biodiversităţii. 

 
 

entru stabilirea impactului carierei 
asupra biosferei este necesară cunoaş-
terea noţiunii de biosferă. Biosfera 

include o multitudine de organisme şi de 
specii care formează numeroase ecosisteme. 

Analiza impactului carierei asupra 
biosferei se face în scopul de a stabili starea 
ecologică în ansamblu a tuturor compo-
nentelor de mediu (litosfera, hidrosfera, 
atmosfera şi biodiversitatea). Pentru for-

P 
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marea, existenţa şi funcţionarea ecositemelor 
un rol deosebit îi aparţine solului. Starea şi 
proprietăţile solului sunt determinanţii stării 
ecositemelor terestre. Această resursă natu-
rală este practic neregenerabilă şi în 
rezultatul activităţilor antropice este drastic 
afectată. Degradarea solului are loc în urma 
activităţilor agricole, silvice, minerit, exploa-
tarea lemnului, industria alimentară şi 
depozitarea deşeurilor. Afectarea solului 
rezultată din folosirea necorespunzătoare a 
terenurilor este foarte gravă, din cauza 
pierderilor (prin eroziune) a principalilor 
constituenţi ai solului şi în primul rând a 
materiei organice.  

Studiul privind impactul carierei 
asupra solului a demonstrat, că degradarea 
solului este însoţită de pierderea capacităţii 
de producere vegetală. Contaminarea solului 
este determinată de poluarea cu elemente 
şi/sau compuşi toxici. Iar creşterea şi dezvol-
tarea plantelor este în funcţie de gradul de 
degradare şi contaminare a solului. Pentru 
estimarea obiectivă a impactului carierei 
asupra componentelor de mediu este nece-
sară cunoaşterea faptului, că solul este o 
resursă naturală practic neregenerabilă. Solul 
joaca un rol crucial pentru activităţile umane 
şi supravieţuirea ecosistemelor. Cu regret, 
solurile degradează din ce în ce mai mult sau 
se pierd ireversibil pe întreg teritoriul 
pământului, iar costurile degradării acestuia 
sunt foarte ridicate şi generate, în principal, 
de către societate, nu de către cei care 
folosesc terenul. Anterior[1], a fost studiată 
starea biodiversitţii în cariera uzinei „Lafarge 
Ciment”(Moldova) S.A.. Însă până în prezent 

nu este cunoscut impactul carierei şi asupra 
altor componente de mediu.  

Scopul prezentei lucrări constă în 
evaluarea impactului cauzat de cariera de 
calcar a uzinei „Lafarge Ciment” (Moldova) 
S.A. asupra biosferei.  

Materiale şi metode 
Obiect de studiu a servit teritoriul 

carierei „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A. în 
perioada de activitate a acesteea. Pentru 
stabilirea impactului carierei în timpul 
fucţionării a fost efectuată evaluarea stării 
ecologice a componentelor de mediu din 
cadrul carierei de calcar în procesul de 
exploatare. Pentru evaluarea impacturilor 
carierei asupra biosferei este necesară 
cunoaşterea şi clasificarea impacturilor. 

Aşadar, starea şi proprietăţile solului 
sunt determinante pentru starea ecologică a 
componentelor (biodiversitate: regnul vegetal 
şi cel animal, calitatea apei şi aerului) 
naturale din carieră. 

Pentru estimarea impacturilor carierei 
asupra ecosferei este necesară clasificarea 
acestor impacturi. 

Clasificarea impacturilor. După forma 
de manifestare impacturile se pot distinge: 

Impacturi ireversibile sunt cele ce nu pot 
fi absorbite de mediu într-un timp dat. 

Impacturi reversibile sunt cauzate de un 
factor permanent, iar intervenţia poate fi 
metabolizată de mediu într-un interval de-
terminat fără nici o intervenţie de diminuare. 

Bazânde-ne pe rezultatele cercetărilor 
obţinute în cariera Lafarge putem confirma, 
că impactul carierei asupra biosferei este 
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reversibil. Cercetările au demonstrat, că pe 
părţile (haldele) teritoriului carierei unde 
vârsta haldelor constituie 20-25 ani eco-
sistemul practic a fost restabilit (reîntoarcerea 
treptată la starea iniţială). 

După durata de manifestare impacturile 
sunt temporare, cănd energia de impact este 
consumată rapid, iar efectul dispare tot aşa 
de repede şi impacturi permanente, când 
impactul se menţine un timp îndelungat sau 
chiar nedefinit. În baza rezultatelor obţinute 
în zona activităţii de extragere a calcarului 
durata este permanentă deoarece activitatea 
carierei este prevăzută pentru 120-150 ani, iar 
în părţile carierei unde are loc restabilirea 
diversităţii biologice demonstrează faptul, că 
impactul carierei în timp, reprezintă un impact 
temporar.  

În raport de scara teritorială a efectelor 
induse, distingem: 

Impacturi locale, care influenţează un 
spaţiu limitat. Impacturi strategice, care se 
repercutează asupra unei zone mai extinse 
decât aria exploatată de o activitate umană. 
Cercetările efectuate în cariera Lafarge indică 
la faptul, că impactul carierei este local, 
concentrat practic pe teritoriul acesteea. 
Impactul carierei are caracter local, însă se 
reflectă şi asupra teritoriului din împre-
jurimea carierei la diferite distanţe. Deşeurile 
şi praful se transferă prin aer, prin scurgerea 
apelor şi evacuarea solului, care este 
depozitat în forme de halde în canioanele din 
împrejurimi. Are loc poluarea mediului 
înconjurător în care trăesc animalele. În 
primul rând suferă animalele a căror mod de 
viaţă este strâns legat de mediul acvatic şi de 

sol. Printre acestea în primul rând este 
necesar de menţionat Pelobates fuscus, Triturus 
cristatus, Bombina bombina, Coluber caspius, 
Zamenis longissimus, Coronella austriaca, Natrix 
natrix, Natrix tessellata, Anas platyrhynchos etc. 

 
Rezultate şi discuţii 
Studiul spectrului de emisii care au loc în 

mediul înconjurător (atmosferă, hidrosferă şi 
litosferă) de la cariera de calcar. Conform 
calculelor preliminare efectuate de specialişti 
lucrarile de exploatare a calcarului industrial 
şi de construcţii din cadrul perimetrului 
carierei de calcar „Lafarge Ciment” (Mol-
dova) S.A. se vor realiza pe durata a 20 de 
ani, de la data obţinerii licenţei de exploatare, 
cu posibilitatea de prelungire pe perioade 
succesive de cate 5 ani. Conform calculelor 
durata de utilizare a rezervelor de calcar se 
prevăde a fi de circa 120-150 ani. 

După finalizarea lucrărilor de exploa-
tare a calcarului industrial, se vor executa 
lucrări de închidere a obiectivului minier. 
Pentru depozitarea deseurilor tehnologice, 
rezultate în urma lucrărilor de decopertare, 
derocare şi prelucrare a calcarului industrial 
(sol vegetal, steril şi split) se vor utiliza 
depozitele/haldele de steril, care au fost 
amenajate în interiorul perimetrului carierei 
şi în afara perimetrului carierei. Pentru 
evaluarea impactului procesului de extragere 
a calcarului asupra mediului este necesară 
cunoaşterea procesului tehnologic. 

Descrierea fluxului tehnologic 
Principalele operaţii care constituie 

fluxul tehnologic de exploatare şi de prelu-
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crare ale calcarului industrial şi de construcţii 
sunt urmatoarele: 

- lucrări de amenajare a drumurilor de 
acces; 

- lucrări de decopertare, deschidere şi 
excavarea materialului până la orizontul 
calcarului; 

- haldarea materialului fertil şi a 
sterilului; 

- exploatarea propriu-zisă a calcarului; 
- transportul calcarului de la locul de 

exploatare la instalaţia de prelucrare; 
- prelucrarea calcarului industrial 

(concasare-sortare); 
- depozitarea şi încarcarea calcarului 

concasat în mijloace de transport; 
- transportul şi valorificarea calcarului 

prelucrat; 
- lucrări de refacere a mediului. 
În cazul perimetrului carierei de calcar 

„Lafarge Ciment” (Moldova) S.A., forma 
suprafeţei – aproape orizontală, dispunerea 
corpului de calcar, precum şi posibilităţile de 
poziţionare şi delimitare ale perimetrului de 
exploatare, la care s-a ţinut cont de limitările 
zonei conduc la aplicarea metodei de 
deschidere cu lucrări miniere la zi, respectiv 
drum de acces şi tranşee de deschidere. 

Amenajarea accesului în perimetrul de 
exploatare. 

Pentru asigurarea accesului în incinta 
obiectivului minier al carierei de calcar a fost 
amenajat un drum tehnologic cu lungimea de 
cca. 2 km, care face legătura între localitatea 
carierei şi întreprinderea de prelucrare preli-
minară a calcarului (mărunţirea şi uscarea 
lui), activităţile miniere sunt programate în 

perioada de concesionare (20 ani). Lucrările 
miniere în desfaşurare programate în 
perioada de concesiune, se definesc astfel: 

Lucrări geologice de detaliu  
Lucrari de deschiderea zăcamântului sau 

realizat în partea de Sud Vest a carierei 
printr-un racord din drumul principal de 
acces (drum cariera) la zona propriu-zisă de 
deschidere în adâncime, respectiv la un „bloc 
de deschidere” constând din lucrări miniere 
înclinate şi orizontale, executate şi dimensi-
onate, astfel încât să faciliteze atingerea celor 
trei nivele de exploatare în adâncime 
(+65m;+55m;+45m) ale carierei şi din care se 
execută racordurile (bretelele de legătură) la 
treptele de extracţie şi dezvoltare a acesteia, 
respectiv treptele II, III şi IV. 

Pregatirea zăcământului se va realiza în 
principal prin lucrări de decopertare la 
nivelul treptei I. Lucrările de decopertare a 
sterilului necesare activităţii de extracţie, sunt 
programate a se desfăşura în perioada 
viitoare de circa 150 ani. 

Pentru stabilirea spectrului de emisii, 
care au loc în mediul înconjurător (atmosferă, 
hidrosferă şi litosferă) de la cariera de calcar 
este necesar studiul privind descrierea fluxului 
tehnologic de extragere a calcarului din 
carieră. Acest proces poate fi diferenţiat în 
următoarele etape principale: 

Pregătirea terenului: 
- Decopertarea stratului de sol arabil fertil a 

terenului care se prevede de inclus în 
procesul de extragere a calcarului. 

- Încărcarea materialului decopertat în 
autobasculante de mare tonaj şi 
transportarea lui la locurile unde se 
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prevede depozitarea acestuia în forme 
de halde.  

- Decopertarea următorului strat de argilă şi 
nisipuri până la orizontul unde apar 
sedimentele de calcar.  

- Separarea stratului de argilă de cel de nisip 
şi transportarea acestora la haldele de 
depozitare. 

- Exploatarea propriu-zisă a calcarului. 
Extracţia resursei din zăcământ se 

realizează cu metoda de exploatare prin lucrări 
miniere la zi în carieră, în trepte descendente, 
care se caracterizează prin extragerea 
substantei minerale utile pe toată lungimea 
treptei de exploatare, sau pe sectoare ale 
acesteia. În fazele tehnologice principale ale 
extracţiei rocii de calcar după decopertare, 
sunt forate găuri de sondă, încărcate cu 
exploziv, puşcare şi derocare prin explozie a 
masivului de rocă de calcar, selecţionarea, 
încărcarea cu excavatoare de 3,2 m3 a 
materialului în autobasculante de 35t, 
transportul la instalaţia de prelucrare 
preliminară. 

Din materialul derocat cca. 1% se 
constituie ca deşeu la extracţie rămas dupa 
claubajul mecanic în frontul de lucru, care 
nefiind valorificabil se depozitează în halda 
de steril. 

Forarea găurilor de sondă se realizează 
din partea superioară a frontului, cu o 
înclinare egală cu unghiul de taluz al treptei 
respective, pentru a se obţine aceeaşi linie de 
minim rezistenţă, pe toată lungimea găurii. 
Spargerea găurilor se face cu foreză termică 
tip Atlas - Copco 105 mm. 

Încărcarea cu explozivi a găurilor de 
puţ care se va face manual, utilizând ca 
exploziv de bază amestecul AM1 (nitratul de 
amoniu+motorină) sau Rovex, iar ca exploziv 
de iniţiere, astralita, plasat în general în două 
încărcături, dintre care una pe fundul găurii 
şi cealaltă la jumatatea încărcăturii. Iniţierea 
exploziei se realizează cu fitil detonat (P12, 
P20) şi cu capse electrice milisecundă, iar la 
supragabariţi cu capse electrice instantanee. 

Impactul carierei asupra aerului atmo-
sferic  
Lucrarile de abatare plasate pe cele trei 

trepte deschise se desfasoară conform meto-
dei de exploatare, având în vedere urmatorii 
parametri constructivi şi de funcţionare. 
Fluxul poluanţilor constă din emisiile de praf 
(emisii de particule şi pulberi în suspensie), 
care se elimină în rezultatul activităţilor 
mecanice asupra calcarului şi a celor care se 
formează în procesul de detonare a încar-
căturilor explozive pentru dezagregarea mo-
nolitului de calcar şi a emisiilor care le 
constituie gazele de eşapament, ce se 
formează la funcţionarea utilajelor, maşinilor 
de mare tonaj şi a excavatoarelor (poluanţii 
emişi sunt cei specifici gazelor de eşapament 
de la motoarele Diesel). 

Emisiile care cauzează impactul asupra 
aerului atmosferic în procesul de extragere a 
calcarului constau din emisiile de particule 
de praf, care se formează în procesul de 
decopertare a stratului de sol fertil a tere-
nului (care se prevede de inclus în procesul 
de extragere a calcarului), în procesul de 
încărcare a materialului decopertat în auto-
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basculante de mare tonaj şi transportarea lui 
la locurile unde se prevede depozitarea lui în 
forme de halde), decopertării următorului 
strat de argilă şi nisipuri până la orizontul 
unde apar sedimentele de calcar şi procesul 
de separare a stratului de argilă de cel de 
nisip şi transportarea acestora la haldele de 
depozitare şi în procesul de descărcare a 
materialului decopertat la halde. Impactul 
asupra mediului în carieră este cauzat de 
încărcarea şi transportul calcarului la 
echipamentul de prelucrare preliminară a 
calcarului.  

Menţionăm faptul, că toată cariera este 
amplasată în principal în depresiune, nivelul 
(fundul carierei) este amplasat la 84m mai jos 
faţă de nivelul orizontului stratului fertil de 
la care se încep lucrările de decopertare. 
Graţie acestui fapt, particulele de praf care se 
formează în procesul de explozii (ditrugerea 
monolitului de calcar) încărcarea, transpor-
tarea şi descărcarea acestuia la fabrica de 
ciment (la sectorul de tratare preliminară a 
materiei prime) nu sunt transportate în afara 
carierei şi masa principală a prafului se 
sedimentează în carieră depunându-se pe 
suprafaţa carierei şi în cazurile când praful 
ajunge la sectoarele unde sunt amplasate 
halde cu vegetaţie şi pe frunzele plantelor, 
ceea ce duce la diminuarea procesului de 
fotosinteză.  

Pentru a evalua şi caracteriza impactul 
carierei asupra componentelor de mediu este 
necesară cunoaşterea datelor privind condi-
ţiile de activitate şi funcţionare a carierei 
până în prezent: 

 Distanţa de transport a calcarului
este de la 1.9 km pâna la 2.1 km (distanţa de 
la încărcarea şi până la descărcarea calcarului 
la sectorul de tratare peliminară a fabricii de 
ciment).  

 Distanţa de transport a argilei este
de la 1.7 km până la 2.8 km (ditanţa la care se 
transportă argila care urmează după deco-
pertarea stratului fertil H1 şi H2) 

 Distanta de transport a argilei şi
calcarului nisipos este de la 1.7 km până la 
3.2 km (distanţa la care se transportă argila şi 
calcarul nisipos). 

 Distanţa de transport a stratului
fertil este de la 0.6 km până la 0.9km 
(distanţa la care se transportă stratul fertil tot 
în carieră pentru haldare şi utilizat ulterior 
pentru asanarea teritoriilor de carieră deja 
utilizate). 

Până în prezent suprafaţa învelişului de 
sol decopertat este de 169.93 ha. 

 Volumul de material pamantos H1 -
369400 m3; 

 Volumul de material pamantos H2 -
369400 m3; 

 Volumul total de calcar extras din
anul 1961 până în prezent constituie - 103 
mln tone; 

 Volumul total de argilă extrasă din
1961 până în prezent constituie - 38.7 mln 
tone; 

 Volumul total de argilă şi calcar
nisipos extras din 1961 până în prezent 
constituie - 54.9 mln tone. 

Datele prezentate, reflectă infrastruc-
tura de funcţionare a carierei. Aceste date 
indică faptul că, infrastructura fabricii de 
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producere a cimentului este realizată foarte 
reuşit, ceea ce duce la crearea condiţiilor 
optime şi efective de funcţionare a între-
prinderii. Acestea sunt distanţele minimal 
posibile pentru transport, ceea ce asigură un 
consum minimal de combustibil şi cores-
punzător generarea minimală a emisiilor de 
eşapament, şi emisii minimale a prafului 
(deoarece distanţele de transport sunt mici). 
Impactul exprimat prin emisiile de eşapa-
ment şi a prafului care reprezintă unele din 
componentele impactului carierei asupra 
aerului atmosferic sunt minimale. Graţie 
faptului că, principalele lucrări se efectuează 
în interiorul carierei: altitudinea absolută a 
nivelului orizontului iniţial de unde încep 
lucrările de decopertare constituie 181m, iar 
nivelul orizontului până unde se extrage 
calcarul constituie 97m, nivelul de jos al 
carierei se găseşte în depresiune (adîncimea) 
de 84 m. Acest fapt, asigură reţinerea 
emisiilor de praf şi a emisiilor de eşapament 
în cadrul carierei, condiţie ce cauzează un 
impact minimal asupra aerului atmosferic şi 
localităţilor amplasate în imediata apropiere 
a carierei. Impactul acestor două componente 
(gazele de eşapament şi praful) se reflectă 
practic numai în spaţiul interior al carierei. 
Luînd în consideraţie, că în carieră are loc 
irigarea adecvată şi sistematică a drumurilor 
(cu maşină specială) în timpurile calde când 
se formează praf în rezultatul transportărilor 

de materiale, impactul cauzat de praf este 
diminuat practic în totalitate. Impactul este 
cauzat de emisiile de eşapament generate de 
către maşinile şi utilajele utilizate (tab. 1), 
prin emisiile generate (tab. 2) şi au cauzat 
prejudiciul indicat în (tab. 3) în perioada de 1 
an de zile. 

Evaluarea impactului asupra mediului a 
utilajului care activează în carieră 

Pentru evaluarea impactului asupra 
mediului în rezultatul activităţii în carieră 
este necesară cunoaşterea tuturor utilajelor 
care sunt utilizate în procesul de extragere a 
calcarului şi cantitatea de combustibil consu-
mată de către acestea. În carieră funcţionează 
următoarele maşini şi agregate: Belaz de 42 t 
- 5 unităţi, Belaz de 30 t – 4 unităţi, Încărcător 
frontal Caterpilez 988 - 1 unitate, Excavator 
hidraulic Caterpilez 345 -1 unitate, Excavator 
hidraulic Caterpilez 318 -1 unitate, Excavator 
Hitace – 1 unitate, Greider DZ 150 -1 unitate, 
Buldozer T-170 – 1 unitate, Stropitoare MAZ 
250 – 1 unitate, Camion de alimentare cu 
combustibil Kamaz – 1 unitate. Toate aceste 
utilaje timp de 1 an consumă 1.314.508 litri de 
motorină. Denumirea utilajelor şi numărul 
lor sunt indicate în tabelul 1.  

Luând în consideraţie, că densitatea 
motorinei Diezel constituie 0,860 t/m3, 
cantitatea de combustibil consumată timp de 
1 an va constitui 1130,47 tone. 
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Tabelul 1. Denumirea maşinilor şi utilajelor din carieră şi consumul de combustibil 

Tabelul 2. Lista şi cantitatea masică a poluanţilor emişi la funcţionarea maşinilor şi 
 utilajelor în carieră 

Denumirea 
poluantului 

Emisiile, % 

CO2 2,10 
NOx 2,70 
SOx 0,78 
Hidrocarburi 
nearse 

1,30 

Aldehide 0,08 

Natura gazelor de ardere rezultate în urma unei exploatări normale a utilajelor, relevă 
prezenţa următoarelor noxe şi concentraţii (raportate la cantitatea de combustibil utilizată), 
tabelul 2. 

Pentru un program de lucru de 6 zile pe saptamana, 12 ore pe zi, consumurile utilajelor 
sunt prezentate în tabelul 3.  

Denumirea utilajelor Numărul, 
unităţi 

Consumul de 
Combustibil la 100 km, litri 

Autobasculante Belaz  
Autobasculante Belaz  
Încărcător frontal Caterpilez 988  
Excavator hidraulic Caterpilez 345  
Excavator hidraulic Caterpilez 318  
Excavator Hitace -  
Greider DZ 150  
Buldozer T-170  
Stropitoare MAZ 250  
Camion de alimentare cu combustibil Kamaz 

5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

160 
140 
50-70 
45-55 
25-30 
25-30 
25 
14 
15-20 
15-20 
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Tabelul 3. Concentraţii şi debite masice de poluanţi rezultaţi din procesele tehnologice, 
de combustie şi valoarea prejudiciului/an  

Poluant % kg/h kg/zi Tone, 
reale/an 

Tone, 
convenţionale 

Prejudiciu, 
lei 

CO2 2,10 6,3205 75,8460 23,7399 - - 
NOx 2,70 8,1264 97,5166 30,5227 763,0675 10988,17 
SOx 0,78 2,3476 28,1716 8,8177 193,9894 2793,45 
Hidrocarburi 
nearse 

1,30 3,9127 46,9527 14,6962 18,5172 266,65 

Aldehide 0,08 0,2407 2,8895 0,9044 90,4400 1302,34 
Total 15350,61 

Impactul carierei asupra solului 
Pentru estimarea obiectivă a impactului 

carierei asupra solului este necesară cunoaş-
terea faptului, că solul este o resursă naturală 
practic neregenerabilă. Solul joaca un rol 
crucial pentru activităţile umane şi supra-
vieţuirea ecosistemelor. Impactul carierei 
asupra solului constă în faptul că solul este 
decopertat şi ulterior depozitat în halde, care 
ulterior se utilizează pentru asanarea terito-
riului carierei. Impactul carierei asupra solului 
constă în procesul de decopertare care duce la 
distrugerea structurii, faunei şi pierderea sub-
stanţelor organice, (care reprezintă baza 
humusului) şi care asigură proprietăţile lui în 
dezvoltarea biocenozelor.  

Valorificarea calcarului industrial extras 
din carierea „Lafarge Ciment” (Moldova) 
S.A. se efectuează prin metoda de suprafaţă. 
Exploatările de suprafaţă distrug peisaje, 
păduri şi habitatele animalelor sălbatice, 
atunci când copacii, plantele şi solul sunt 
îndepărtate din zona de minerit. Aceasta 
duce la eroziunea solului şi distrugerea 
terenului agricol. În rezultatul ploilor are loc 

spalarea terenului exploatat şi sterilul, 
sedimentele poluează pânza freatică. Acest 
lucru poate afecta peştii şi sufocă plantele din 
aval, poate duce la desfigurarea canalelor 
râurilor şi pârăurilor, ceea ce duce la 
inundaţii. Extragerea de suprafaţă duce la 
poluarea fonică şi poluare cu praf, atunci 
când stratul superior de sol este împrăştiat cu 
echipamente masive. Rezultatul acestor 
activităţi este un teren sterp, care rămâne 
contaminat mult timp după asanarea locului. 

În perioada de execuţie a lucrărilor de 
investiţii se va interveni în structura naturală 
a solului pe măsura realizării derocarilor şi 
lucrărilor de exploatare pentru lucrările 
proiectate prin: 

- modificarea proceselor pedogenetice, 
prin întreruperea ciclurilor de viaţă ale 
vegetaţiei, microfaunei şi mezofaunei; 

- modificarea proprietăţilor fizico-
mecanice ale solului: textura, starea de afâ-
nare (tasarea), coeziunea şi frecarea internă; 

- modificarea proprietăţilor hidrofizice, 
de aerare şi termice. 
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Principalele surse potenţiale de conta-
minare a solului şi subsolului din incinta 
perimetrului de exploatare sunt: 

- traficul rutier, care generează NOx, 
SOx, SO2, CO, metale grele, care prin 
intermediul atmosferei, se pot depune pe 
suprafaţa solului, conducând la contaminarea 
acestuia; 

- depozitarea necontrolată a deşeurilor 
menajere şi a deşeurilor rezultate din 
activitatea productivă; 

- generarea unor deşeuri industriale din 
activitaţile de întreţinere şi reparaţii ale 
utilajelor; 

- scurgerile accidentale de motorină şi 
lubrifianţi de la utilajele din dotare; 

- depozitarea necontrolată a deşeurilor 
rezultate din dezafectarea instalaţiilor şi 
echipamentelor. 

Impactul produs asupra solului constă în 
ocuparea temporară de terenuri pentru 
drumuri tehnologice, platforme, halde de 
steril. În acest proces are loc pierderea 
caracteristicilor naturale de sol fertil. 
Activităţile de terasamente ale pilierilor de 
protecţie şi depozitarea deşeurilor rezultate 
din operaţiile de decopertare generează 
erodarea solului. Impactul asupra solului este 
exprimat şi prin scurgerile de combustibili, 
uleiuri, pe suprafaţa solului, rezultate de la 
utilajele şi mijloacele de transport care 
afectează calitatea solului. Solul este încărcat 
cu diverşi poluanţi din apele reziduale 
menajere şi cu deşeurile rezultate de la 
utilajele şi mijloacele de transport, depozitate 
necorespunzator, pe suprafata solului. Un 

impact mare asupra solului îl au poluanţii 
prezenţi în aer, care duc la schimbări şi 
modificări calitative şi cantitative ale circui-
telor geochimice locale. Impactul fizic asupra 
solului are loc în rezultatul transportării unei 
importante cantităţi de sol, în zona de 
exploatare a rocilor utile. 

Lucrările de exploatare a zăcamântului 
de calcar din cariera „Lafarge Ciment” 
(Moldova) S.A. nu va conduce la impact 
direct asupra componentelor subterane – 
geologice. Aceste activităţi, nu produc schim-
bări majore în mediul geologic, care să poată 
induce efecte asupra condiţiilor hidro-
geologice, reţelei hidrologice, zonelor umede, 
biotopurilor etc. 

În procesul activităţilor pentru exploa-
tarea rocilor utile, nu va fi afectată din punct 
de vedere chimic calitatea subsolului, însă 
vor fi afectate proprietăţile fizico-mecanice şi 
termice ale solului şi morfologia terenului în 
zona de activitate. 

Impactul carierei asupra apei de 
suprafaţă şi subterane  
Apele subterane sunt reprezentate prin 

pânze freatice aproape de suprafaţă şi prin 
ape de adâncime, iar cele de suprafaţă şi prin 
pâraie cu caracter permanent, şi prin lacuri.  

Pe versanţii văilor, la baza depozitelor 
de pantă mai permeabile, apele freatice sunt 
aproape de suprafaţă şi mai abundente, fiind 
drenate. În cariera „Lafarge Ciment” (Mol-
dova) S.A. apele freatice sunt acumulate într-
un lac, care este în interiorul carierei pe hartă 
este indicat (situl 2). 
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Tipurile de ecosisteme acvatice, care 
sunt prezente în zona de impact a carierei de 
calcar sunt: 

 lacuri;
 râuri;
 zone umede ripariene.

S-a stabilit, că în zona cercetată 
ecosistemele acvatice sunt reprezentate de 
lacul de acumulare şi indepărtare a 
surplusului de apă din roca de calcar, râul 

Ciorna cu o zonă umedă ripariană şi fluviul 
Nistru.  

Lacul amplasat în carieră, puţin spre 
Nord-Vest de centrul acesteia cu suprafaţa de 
aproximativ 75 ari, perimetrul 365 m2 şi 
adîncimea în jur de 4 m, serveşte drept bazin 
de acumulare a apelor freatice şi pluviale din 
perimetrul carierei (Figura 1). Fiind situat la 
altitudine mai joasă decât masivul de 
exploatare a calcarului în lac se acumulează 
în principal apele de filtrare, volumul cărora 
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este de peste 32 mii m3 pe lună. Periodic, 
aceste ape sunt evacuate în râul Ciorna.  

Mineralizarea apei din lac este relativ 
scăzută, reziduul uscat fiind de 0,37-0,50 g/l. 
S-a constatat că cantitatea solidelor în 
suspensie în apa lacului este relativ mare 
fiind de 70-180 mg/l, ceea ce presupune un 
risc de depăşire a CMA în recipientele 
naturale de deversare a acstor ape. 

Bazinul acvatic de pe teritoriul carierei 
se caracterizează ca fiind stenobiont (condiţii 
de viaţă pentru un număr restrâns de 
vieţuitoare), totuşi el fiind populat de un şir 
de plante şi animale acvatice. Speciile de 
plante erbacee stabilite în bazinul acvatic 
sunt: Phragmites australis (Cav.) Trin ex Steud. 
– stuf; Typha latifolia L. - papură lată; Typha
angustifolia L. - papură îngustă; 

Plantago lanceolata L. - patlagină 
îngustă; Plantago major L. - patlagină mare; 
Alisma plantago-aquatica L. – brâncăriţă; Juncus 
sp. – pipirig; Polygonum hydropiper L. – troscot 
de apă; 

Algoflora bazinului este formată din 
speciile filumurilor Cyanophyta (Gloeocapsa 
sp.); Chlorophyta (Oocystis sp. Naegheli în A. 
Braun., Ankistrodesmus angustus (Bern.) 
Korschik., Ankistrodesmus minutissimus 
Korschik., Scenedesmus oblicus (Turb.) 
Kuetz.); Bacillariophyta (Synedra acus Kutz., 
Synedra ulna (Nitzch.) Her., Campylodiscus 
clypeus Ehr., Achnanthes lanceolata (Breb.) 
Grunow., Navicula rhynchocephala Kutzing, 
Caloneis amphisbaena (Bory.) Cl., Cymbella 
prostrate (Berkeley) Grunow., Rhoicosphaenia 
curvata Grun.). Predominarea în spectrul 
algoflorei a reprezentanţilor diatomeelor se 

explică prin parametrii fizici ai apei-
temperatură joasă şi turbiditate înaltă. 

În zona zacamântului, în microregiunea 
calcaroasă, apele freatice se caracterizează 
prin drenaj liber, având o circulaţie neregu-
lată prin fisuri şi goluri, în depozitele 
calcaroase şi nisipoase. Acest lac se caracte-
rizează prin suprafaţa de circa 0,75 ha, 
lungimea 150 m, lăţimea 60 m, adîncimea 4 m 
şi cu un volum de apă de circa 32400m3 

Sursele de impact cauzate de cariera de 
calcar asupra obiectelor acvatice. Impactul asupra 
ecosistemelor acvatice poate fi cauzat de 
mişcările de terasamente prevăzute în proiect, 
avându-se în vedere excavarea şi depozitarea 
unor cantităţi de pămant şi steril. Aceste 
depozite pot fi antrenate de apa meteorică. Ca 
urmare a precipitaţiilor, taluzurile sunt spalate 
de scurgerile apelor pluviale, care pot antrena 
fracţiuni de material sau mase de pământ. 
Deoarece lucrările de excavare şi pregătire a 
exploatării se execută în uscat, cu depozitarea 
locală a materialului rezultat din săpături, 
riscul poluării apelor de suprafaţă şi subterane 
este minim.  

O altă sursă de impact asupra obiecte-
lor acvatice pot fi utilajele de lucru şi de 
transport. Modul de lucru, vechimea utila-
jelor de amenajare/compactare a sterilului şi 
starea lor tehnică sunt elemente, care pot 
provoca în timpul execuţiei lucrărilor, 
poluări ale apelor de suprafaţă. Principalii 
poluanţi sunt motorina şi uleiurile, care pot 
să afecteze calitatea apei prin:  

- descărcarea şi spălarea utilajelor sau a 
autovehiculelor pe suprafeţe neamenajate, 
direct pe sol;  
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 - repararea utilajelor, efectuarea schim-
burilor de ulei în spaţii neamenajate;  

 - remobilizarea unor surse subterane, 
antropogene, de poluare a apei prin lucrarile 
de excavaţii;  

 - stocarea motorinei sau a uleiurilor 
arse în depozite sau recipienţi necorespun-
zatori.  

Alt aspect al impactului cauzat obiecte-
lor acvatice este legat de activitatea umană. 
Acest impact se referă la:  

- producerea deşeurilor menajere, care 
depozitate în locuri necorespunzatoare, pot fi 
antrenate de ape sau pot produce levigat care 
să afecteze apa subterană; 

-evacuările fecaloid menajere aferente 
organizărilor de şantier pot şi ele să afecteze 
calitatea apelor, dacă grupurile sanitare sunt 
improvizate; 

-poluarea datorită organizării de 
şantier se referă la evacuarea apelor menajere 
şi a deşeurilor, la scurgerile/scăpările 
accidentale de combustibili şi uleiuri.  

-apele pluviale provenite din preci-
pitaţii şi din topirea zăpezii, care spală 
versantii lipsiţi de vegetaţie, pot antrena 
cantităţi însemnate de suspensii solide, 
determinând creşterea turbidităţii recepto-
rului. Pentru aceasta, se impune captarea şi 
drenarea apelor de şiroire de pe versant şi de 
pe platforma haldelor de steril, prin şanţuri 
de gardă şi drenuri.  

Impactul produs asupra apelor în etapa 
de exploatare a carierei de calcar a uzinei 
„Lafarge Ciment” se poate caracteriza astfel:  

- Se estimează că particulele solide şi 
noxele ce se pot depune în apele de 

suprafaţă, generate în lucrările de exploatare 
a rocilor utile (manipularea calcarelor brute şi 
sortate, traficul de şantier), nu sunt în 
cantităţi, care să conducă la modificarea 
parametrilor fizico-chimici şi biologici ai ape-
lor şi prin urmare, a stării de calitate a apelor.  

- În cazurile în care uleiurile de motor 
uzate sunt depozitate pe sol, aruncate în râuri 
sau descărcate în canalele colectoare de ape 
uzate, rezultă probleme serioase la staţiile de 
epurare, prin reducerea sau distrugerea 
eficienţei microorganismelor, care acţionează 
asupra materiei organice, mirosuri dezagrea-
bile şi prin urmare, afectarea vieţii acvatice 
din apele de suprafaţă.  

- De asemenea, datorită accidentelor în 
care pot fi implicate mijloacele de transport şi 
utilajele care transporta materiale, combusti-
bili, uleiuri, poate rezulta afectarea mediului 
acvatic.  

Măsuri de protecţie a apelor. Măsurile 
care se impun pentru protecţia calităţii apelor 
constau în urmatoarele:  

- respectarea pantei bermelor de lucru 
de maximum 7%, care asigură reducerea 
vitezei de circulaţie a apei până la viteza ce 
asigură sedimentarea particulelor solide 
antrenate, respectarea cu stricteţe a unghiu-
rilor de taluz;  

- manipularea materialelor, a sterilului, 
a solului vegetal şi a altor substanţe folosite 
se va face astfel, încât să se evite antrenarea 
lor de către apele de precipitaţii;  

- amenajarea în cadrul obiectivului a 
unui spaţiu corespunzător pentru colectarea 
diferitelor tipuri de deşeuri la distanţa 
corespunzatoare de sursele de apa;  
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- colectarea şi depozitarea resturilor 
menajere sau a reziduurilor de orice natură, 
pe măsura acumulării lor, în conteinere şi 
transportarea la rampa de gunoi, evitându-se 
contactul cu presupusul nivel freatic;  

- vidanjarea periodică a fosei septice, de 
catre operatori de servicii autorizaţi;  

- condiţiile de exploatare trebuie să 
cuprindă măsuri specifice pentru manage-
mentul apelor din zonă, aplicate pentru a 
evita poluarea chimică a apelor;  

- executarea drenurilor la baza haldelor 
de sol vegetal şi de steril şi în lungul drumu-
rilor de acces, pentru colectarea apelor şi 
evitarea oricărei poluări;  

- instruirea personalului angajat asupra 
modului de intreţinere a instalaţiilor şi de 
acţionare în cazuri de defecţiuni accidentale. 

Evacuarea apelor pluviale. În faza de 
deschidere şi exploatare a calcarelor, calitatea 
apelor de suprafaţă şi subterane este 
influenţată în mică masură şi se referă la 
antrenarea materialului fin dislocat şi 
scurgerea pe pantă a acestuia, în rigolele de 
scurgere amplasate de-a lungul drumurilor şi 
de aici în emisar. Scurgerea apelor provenite 
din precipitaţii va fi asigurată prin inter-
mediul şanţurilor.  

Managementul apelor uzate. Principalele 
surse de generare a apelor uzate în etapa de 
exploatare a rocilor utile din cadrul cariera 
„Lafarge Ciment” (Moldova) S.A. sunt 
tehnologiile de execuţie propriu zise, utilajele 
de lucru şi cele de transport, activitatea 
umană şi haldele de depozitare a mate-
rialului derocat. Aceste depozite sunt spălate 
de apa meteorică. Ca urmare a precipitaţiilor, 

taluzurile sunt spălate de scurgerile apelor 
pluviale, care pot antrena fracţiuni de 
material sau mase de pămant. Însă, deoarece 
lucrările de excavare şi pregătire a exploatării 
se vor executa în uscat, cu depozitarea locală 
a materialului rezultat din săpături, riscul 
poluării apelor de suprafaţă şi subterane este 
minimal. Impactul carierei asupra apei va fi 
cauzat de poluanţii apelor de precipitaţii care 
sunt constituiţi din materii în suspensie, în 
special pulberi care ajung în apele de 
suprafaţă şi prin spălarea de către şuvoaiele 
de apă a platformelor de lucru, a drumurilor 
de transport şi a taluzurilor treptelor. 

Impactul carierei asupra biodiversităţii 
Pentru a stabili impactul carierei asupra 

biodiversităţii cercetările s-au efectuat în 5 
situri. Activităţile în cariera „Lafarge 
Ciment” (Moldova) S.A. au un impact mare 
asupra vegetaţiei spontane. Conform datelor 
(Gheideman T. S., 1980) până în anul 1980 în 
ecosistemele naturale calcaroase au fost 
identificate 310 specii în exclusivitate 
spontane, deoarece în această listă n-au fost 
incluse speciile ruderale şi segetale. 
Rezultatele cercetărilor efectuate de noi au 
indicat că în carieră în prezent au fost 
stabilite 101 specii de plante care includ 
specii ruderale, segetale şi invazive.  

Cercetările s-au efectuat în 5 situri 
(conform hărţii): situl 1, 3 - unde solul a fost 
haldat 25 ani în urmă; situl 2 - lacul de 
acumulare şi zona umedă; 4 - situl care are 
vârsta de 20 ani; 5 - suprafaţa care a fost 
haldată cu vârsta de 7-10 ani; 6 - suprafaţa 
haldată cu vârsta de 3-5 ani. 
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Rezultatele indică la faptul că în situl 
de 25 ani au fost stabilite 63 specii de plante. 
Menţionăm că, o mare suprafaţă a acestui sit 
este acoperită de plante lemnoase printre care 
specia invazivă măslinul sălbatic şi creşte 
foarte abundent. Printre plantele lemnoase 
mai vegetează sălcioara angustifolie, arţarul 
american, salcîmul alb, care, de asemenea, sunt 
specii invazive, însă vegetarea mai moderată 
a acestor specii se explică, probabil, prin 
condiţiile mai puţin favorabile pentru dez-
voltarea lor. 

În situl 2 (lacul de acumulare şi zona 
umedă) se caracterizează prin 26 specii. de 
plante, inclusiv şi specii adaptate la un regim 
hidric satisfăcător cum sunt speciile de 
răchitan, cînepa codrului, papură angustifolie, 
papură latifolie, stuful şi altele. 

Pe terenul unde perioada de haldare 
este de 20 ani (situl 4) se caracterizează 
printr-o diversitate relativ înaltă şi dispune 
de 52 de specii de plante. Vegetaţia acestui sit 
este dominată de planta lemnoasă măslinul 
sălbatic, însoţit de arţarul american, salcîmul alb 
şi specii de arbuşti, mai frecvente fiind 
păducelul şi măcieşul. Covorul vegetal în acest 
sit este acoperit la 60-70 %, iar la baza pantei 
solul este acoperit în întregime de plantele 
erbacee, cum sunt speciile: grindelia, lăptucul, 
dar şi unele specii neagresive: sulfina galbenă, 
imortele, lumânărica, iarba şarpelu ş.a. În situl 
(cu numărul 5) suprafaţa haldată cu vârsta de 
7-10 ani diversitatea floristică a acestui sit 
este mult mai redusă comparativ cu cea a 
siturilor precedente şi este reprezentată de 16 
specii de plante, inclusiv specia de plantă 

lemnoasă – măslinul sălbatic. Această specie 
care în siturile precedente formau hăţişuri de 
nepătruns, în situl numărul 5 are o 
dezvoltare moderată, plantele acestei specii 
ating circa 2,5-3 m înălţime, sunt repartizate 
difuz pe suprafaţa sitului. 

Cercetările din situl 6 cu perioada de 
haldare de 3-5 ani este reprezentat de 26 de 
specii de plante erbacee, puieţi şi copăcei 
tineri de plante. Deşi diversitatea speciilor în 
acest sit cu vârsta cea mai mică este relativ 
mai mare comparativ cu situl precedent, 
gradul de acoperire a suprafeţei este redus şi 
poate fi apreciat cu circa 20-30 %.  

Cercetările au demonstrat, că gradul de 
acoperire a siturilor cu biodiversitate şi 
abundenţa speciilor de plante este determinat 
de vârsta de haldare, necesară pentru 
formarea biotopului şi dezvoltarea diverselor 
specii de plante.  

Impactul asupra speciilor de animale 
protejate sau cu relevanţă deosebită 
Studiul privind comunităţile de insecte, 

care s-au format în interiorul carierei (spaţiile 
utilizate şi aflate în stare de recultivare) au 
demonstrat, (tabelul 4 ) că sunt prezentate 8 
specii de fluturi diurni din 5 familii taxo-
nomice. Cea mai mare valoare dintre ei o 
constituie fluturele Lycaena dispar din familia 
Lycaenidae, inclus în Lista IUCN (Lista Roşie 
Mondială, categoria NT), în Anexa II la 
Convenţia de la Berna şi în Anexele II şi IV la 
Directiva Consiliului Europei referitoare la 
conservarea habitatelor naturale şi a florei şi 
faunei sălbatice. 
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Tabelul 4. Prezenţa lepidopterelor diurne în cariera din Rezina (%) [28.07.2014] 
Familia, specia % Familia, specia % 

Fam. Hesperiidae Fam. Lycaenidae 
Pyrgus malvae 7,2 Everes argiades 7,2 
Fam. Pieridae Plebeius argus 7,2 
Colias chrysotheme 14,2 Lycaena dispar 14,2 
Fam. Nymphalidae Lycaena phlaeas 14,2 
Coenonympha 
pamphilus 

7,2 Polyommatus icarus 28,6 

Entomofauna din preajma lacului este 
prezentată preponderent de către libelule 
(Libellula quadrimaculata, Anax imperator şi 
Platycnemis pennipes) şi heteroptere acvatice – 
Gerris thoracicus, Glaenocorixa concinna şi 
Notonecta glauca. Printre vegetaţia erbacee şi 
în desişurile de arbuşti a fost depistată specia 
Formica cunicularia din familia Formicidae.  

Situaţia privind speciile rare. În pre-
zent în carieră nu există specii rare de reptile, 
amfibieni şi mamifere, deşi pâna la deschi-
derea carierei, în această localitate existau 
două specii de ţistari Spermophilus citellus şi 
Spermophilus suslicus şi de reptile Coluber 
caspius, Zamenis Longissimus, Coronella 
austriaca, Pelobates fuscus. 

Impactul carierei are caracter local, însă 
atinge şi teritoriul din împrejurimea carierei 
la diferite distanţe. Deşeurile şi poluarea se 
transferă prin aer în formă de praf, prin 
scurgerea apelor şi evacuarea solului, care 
este depozitat în forme de halde nu numai pe 
teritoriul carierei, dar şi în canioanele din 
împrejurimi. În rezultat, are loc poluarea 
mediului înconjurător în care trăesc ani-
malele. În primul rând suferă animalele la 

care modul de viaţă este strîns legat de 
mediul acvatic şi de sol. Printre acestea este 
necesar de menţionat Pelobates fuscus, Triturus 
cristatus, Bombina bombina, Coluber caspius, 
Zamenis longissimus, Coronella austriaca, Natrix 
natrix, Natrix tessellata, Anas platyrhynchos etc. 

Ameninţările pentru animale, sunt cau-
zate din partea traficului de autotransport, 
populaţie, zgomotul de la activităţile de 
extragere şi încărcarea calcarului, construirea 
de către populaţie a diverselor construcţii, de 
deplasare a oamenilor şi în rezultatul folosirii 
şi anexării teritoriilor locuite de animale de 
către populaţie.  

În rezultat, are loc reducerea fizică a 
suprafaţei şi micşorarea spaţiului de locuit a 
animalelor şi din cauza acestei activităţi are 
loc stresarea animalelor mari care sunt şi cele 
mai sensibile. Lărgirea suprafeţei carierei 
cauzează reducerea terenului şi spaţiului de 
locuit, dispar rezervaţiile unor specii de 
faună şi se reduc diverse tipuri de resurse. Se 
diminuează probabilitatea restabilirii faunei, 
reîntoarcerea speciilor, restabilirea şi alimen-
tarea faunistică din zonele adiacente. 
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În general, are loc creşterea riscului de 
pierdere a componentelor faunistice tipice ale 
landşaftului şi în primul rând ceea ce priveşte 
speciile conservative şi vulnerabile, cum sunt 
Coluber caspius, Zamenis longissimus, Coronella 
austriaca, Triturus cristatus, Martes foina, Sus 
scrofa, Perdix perdix. În pericol se află şi specia 
rară Buteo rufinus, care a apărut în situl 
carierei la cuibărire, precum şi privitor la 
unele specii acvafile, răpitori mici, ce 
populează pantele pietroase, Mustela nivalis, 
dar şi altor animale, care habitează în vizuini 
şi alte ascunzişuri în sol. 

Concluzii 
1. Impactul negativ a lucrarilor de

exploatare a rocilor de calcar în cariera 
„Lafarge Ciment” (Moldova) S.A. asupra 
florei şi faunei constă în modificarea 
funcţiilor principale îndeplinite de vegetaţie 
şi anume: antierozivă, ecologică, de micro-
climat, hidrologică, sanitară, de reducere a 
zgomotului, recreativă şi estetică. Are loc 
înlăturarea componentelor biotice de pe 
amplasament, prin lucrarile de decopertare şi 
excavare, fragmentarea habitatelor naturale, 
prin aparitia unei bariere fizice constituită 
din lucrările de exploatare a agregatelor 
minerale. În rezultatul activităţii carierei are 
loc deprecierea speciilor, perturbarea gru-
pelor vegetale fragile, reducerea producti-
vităţii biologice, datorita gradului crescut de 
poluare. Pentru lumea animală are loc 
tulburarea vieţii animalelor sălbatice, liberta-
tea de mişcare a acestora fiind din ce în ce 
mai afectată de activtatea de exploatare a 
rocilor utile din carieră. 

2. Impactul exploatării carierei de
calcar asupra diversităţii vegetale şi a 
populaţiilor de plante se manifestă în mod 
diferit. Astfel unele specii euribionte care în 
ecosistemele naturale posedă un caracter 
invaziv se adaptează foarte uşor la condiţiile 
de viaţă din ecosistemul exploatat, alte specii 
stenobionte cu anumite cerinţe faţă de 
condiţiile mediului suportă mai greu condi-
ţiile din cariera exploatată. Aceste specii se 
dezvoltă în număr mic şi se adaptează mai 
dificil în asociaţiile de plante ale carierei. 

3. Impactul exploatării carierei asupra
diversităţii vegetale se manifestă prin pre-
zenţa unui număr mai mic de specii (101), 
comparativ cu diversitatea vegetală a 
ecosistemelor calcaroase nevalorificate, unde 
vegetează circa 310 specii. 

4. Fonul floristic de bază al ecosiste-
mului carierei de piatră pe haldele restabilite, 
mai cu seamă cele cu vârsta de 20 şi 25 ani îl 
formează specia invazivă de măslin sălbatic. 
Plantele erbacee care au caracter invaziv: 
grindelia şi bătrânişul au un rol important în 
formarea covorului vegetal şi sunt speciile 
care printre primele populează aceste 
habitate, fiind răspândite de diferiţi factori: 
vântul, apa, păsările şi camioanele care 
traversează cariera. 

5. Majoritatea speciilor de plante
erbacee trec printr-o perioadă de adaptare la 
condiţiile ecosistemului exploatat al carierei, 
însă unele specii suportă uşor această 
perioadă, de exemplu: sulfina galbenă, sulfina 
albă, ghizdeiul, coroniştea, care fiind plante 
fabacee îşi asigură sursa de azot în substrat 
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prin intermediul bacteriilor azotfixatoare din 
nodozităţile de pe rădăcini. 

6. Cele mai bogate în specii sunt pla-
tourile cu o vârstă mai mare din momentul 
stocării decopertărilor (cele de 20 şi 25 de 
ani). Astfel platoul cu vârsta de 25 de ani se 
caracterizează printr-o diversitate floristică 

maximala de 63 specii, iar pe halda cu vârsta 
de 20 de ani vegetează 52 de specii. 

7. În interiorul teritoriului carierei s-au
format condiţii microclimaterice favorabile 
(temperatura şi umiditatea aerului sporite 
comparativ cu împrejurimile) pentru un şir 
de insecte, care aici găsesc un fel de 
„adăpost” ecologic. 
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enomenele extremale ale climatului şi 
schimbării lui au un impact negativ 
asupra sănătăţii publice. Consecinţele 

acestui impact pot fi directe şi indirecte. 
Dintre consecinţele directe sunt decesele, 
leziunile, infirmitatea, bolile diareice acute, 
parazitozele, acutizarea unor stări morbide 
cronice etc. Consecinţele indirecte includ: 
seceta, pierderile recoltei, foametea, reduce-
rea rezervelor de apă potabilă, supraîncăl-
zirea locuinţei, aversele extremale cu inun-
daţii ş.a. Cauzele principale ale deceselor 
populaţiei în perioada caldă a anului sunt: 
boala ischemică, diabetul zaharat, maladiile 
organelor respiratorii, traumele, intoxicaţiile, 
iar cauzele spitalizărilor – maladiile siste-

mului circulator, sistemului respirator, rini-
chilor, sistemului nervos.  

Este important de menţionat şi unele 
consecinţe de ordin igienic, cum ar fi: 
stoparea sau încetinirea proceselor de 
autopurificare a solului şi acumularea pe 
suprafaţa lui a reziduurilor, nivelului de apă 
în fântâni, uneori chiar secarea lor, ceea ce 
provoacă insuficienţa apei de băut; majorarea 
mineralizării apelor freatice, concentrarea 
poluanţilor neorganici în apă; reducerea 
posibilităţilor de respectare a igienei 
individuale [2]. Toate aceste situaţii necesită 
efectuarea multiplelor acţiuni de prevenire a 
schimbărilor climatice. 

În scopul minimalizării impactului 
schimbării climatice asupra diverselor sis-

F 
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teme şi sectoare de activitate, s-a elaborat un 
sistem de măsuri de adaptare. Cele mai 
importante dintre aceste măsuri prevăd: 
elaborarea şi extinderea pădurilor, adaptarea 
managementului resurselor naturale la 
principiile dezvoltării durabile a sectoarelor 
de bază a economiei. Pentru ecosistemele 
naturale măsurile de adaptare sunt: extin-
derea ariilor protejate pentru ecosistemele 
mai vulnerabile la schimbările climatice; 
crearea sau restabilirea zonelor de inter-
conexiune (crearea reţelei ecologice) a ecosis-
temelor fragmentate şi dispersate; organi-
zarea monitoringului, în scopul aprecierii 
stabilităţii speciilor şi ecosistemelor în funcţie 
de schimbările climatice. Direcţionarea vecto-
rului de evoluţie a lor spre mărirea 
rezistenţei la aceste schimbări [14]; elaborarea 
şi implementarea programelor de restabilire 
şi extindere a pădurilor; restabilirea zonelor 
umede. 

Supravieţuirea speciilor de animale 
poate fi asigurată numai prin respectarea 
strictă a normelor tehnice la comparti-
mentele, ce ţin de protecţia faunei sălbatice în 
procesul efectuării lucrărilor de igienizare şi 
a folosinţelor silvice. Un număr considerabil 
de specii de plante rare şi periclitate cresc în 
componenţa păturii erbacee de pe teritoriile 
unităţilor silvice şi rezervaţiilor naturale. 
Multe dintre acestea au valoare medi-
cinală[10,12]. În fondul forestier sunt 
încadrate toate terenurile, în care s-au mai 
păstrat ecosistemele de silvostepă, inclusiv 
cele cu specii relicte, precum şi alte elemente 
valoroase şi rare de vegetaţie. Habitatele 
erbacee conţin un număr considerabil de 

insecte periclitate, precum şi de reptile, 
servesc drept refugiu pentru polenizatorii 
plantelor, sunt necesare pentru majoritatea 
himenopterelor şi entomofagilor diptere, care 
contribuie la stabilitatea ecosistemelor fores-
tiere. 

Degradarea principalelor comunităţi 
forestiere au avut loc din cauzele: aplicării un 
timp îndelungat a regenerării din lăstări, 
neglijării îndrumărilor tehnologice optime la 
efectuarea lucrărilor de gospodărire a 
arboretelor, păşunatului excesiv, folosirii 
speciilor necorespunzătoare condiţiilor locale 
la împădurire şi reîmpădurire, întreţinerii 
necorespunzătoare a culturilor silvice, expan-
siunii dăunătorilor de folianţi, sporirii 
considerabile în ultimii 10-15 ani a volumului 
tăierilor ilicite de copaci. 

Factorii antropici influenţează şi 
ecosistemele de stepă, consecinţele constând 
în desfăşurarea rapidă a proceselor de 
erodare a genofondului populaţional, specific 
şi genofic, paralel creându-se habitate cu 
condiţii favorabile pentru invazia speciilor 
alohtone şi autohtone agresive. Tot mai 
vulnerabile devin comunităţile primare tipice 
ecosistemelor şi habitatelor de stepă. Sub 
influenţa factorilor antropici s-a redus 
numărul total de specii din ecosistemele 
acvatice şi palustre cu 25-30%. Din 
componenţa hidrofaunei au dispărut unele 
specii de protozoare, rotifere, crustacee, 
moluşte, insecte şi peşti. Au devenit rare aşa 
specii de peşti, ca morunul, nisetrul, 
păstruga, ţigănuşul, anghila [6,7]. 

Stratul de ozon din stratosferă are o 
importanţă extrem de mare pentru protecţia 
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plantelor, animalelor şi oamenilor contra 
razelor ultraviolete (UV) nocive, emise de 
soare şi astfel prezintă un factor ce, paralel cu 
alţii, determină clima planetei. În cadrul 
comunităţii ştiinţifice persistă un consens 
referitor la stratul protector de ozon, care este 
sărăcit încontinuu prin folosirea de către om 
a unor anumite substanţe chimice, în special, 
a freonilor şi a halonilor. Aceşti compuşi 
chimici sunt utilizaţi în spray-uri, spumanţi, 
pentru refrigerare, fabricarea poliuretanului 
expandat, pentru condiţionarea aerului, 
pentru galvanizări, substanţe adezive, pentru 
solvenţi industriali, în spumele pentru 
stingerea incendiilor. Reducerea ozonului din 
stratosferă contribuie la creşterea radiaţiilor 
ultraviolete B la nivelul solului, cu consecinţe 
de înrăutăţire a sănătăţii umane şi a eco-
sistemelor de pe pământ. 

Globalizarea este realizarea unităţii 
istorice şi un proces de formare şi răspândire 
a unei noi civilizaţii planetare. Trăsăturile 
acesteia sunt: răspândirea instituţiilor politice 
ale democraţiei liberale, multiplicarea comu-
nicării, comercializarea culturii, schimbarea 
mentalităţii. Interdependenţa raporturilor 
economice, politice, culturale, comunicaţi-
onale conferă acestei civilizaţii planetare noi 
calităţi sistemice: fenomenele de criză şi 
disfuncţie într-un sector al civilizaţiei globale 
prezintă pericol pentru celelalte sectoare[1,2]. 
În acelaşi timp, această interdependenţă 
favorizează răspândirea celor mai optime 
forme ale existenţei economice şi politice, a 
acelor modele culturale, educaţionale, valo-
rice, care sunt apreciate ca eficiente pentru 
realizarea necesităţilor personale şi sociale.  

Fenomenele enumerate ale globalizării 
se răsfrâng evident asupra sănătăţii popu-
laţiei umane, îndeosebi a celor care nemijlocit 
sunt implicaţi în procesele ei. În primul rând, 
aceasta se referă la maladiile infecţioase 
(pneumonia atipică cu sindrom respirator 
acut sever) şi sexual transmisibile (maladia 
SIDA).Condiţiile nefavorabile de trai şi de 
muncă ale imigranţilor foarte frecvent sunt 
riscante, determinând stresuri emoţionale cu 
consecinţe complicate de psihoze, dereglări 
cardiovasculare. Femeile traficate în repetate 
rânduri îşi complică situaţia prin sarcini 
nedorite, sterilitate (din cauza avorturilor 
criminale, afecţiunilor inflamatorii şi lezării 
organelor genitale). Dintre alte situaţii 
nestandarde ale sănătăţii de menţionat 
cronicizarea maladiilor, ca urmare a 
tratamentului întârziat sau a lipsei acestuia; 
traumele fizice (leziuni corporale ca o 
consecinţă a maltratării fizice), sindromul 
psihic posttraumatic, dependenţa alcoolică, 
dependenţa narcotică [3,5,11]. 

Contaminarea de proporţii a unor 
produse alimentare, epidemiile spontane, 
exemplul cărora poate fi encefalita spon-
gioasă (boala Creutzfeld-Jacob), terorismul 
(în special, bioterorismul) şi altele prezintă 
un pericol permanent pentru societate, 
indiferent de zona geografică în care se află 
sau de nivelul dezvoltării economice. 

Rezultate şi discuţii 
Problemele mediului ambiant nu pot fi 

abordate în întreaga lor profunzime şi 
complexitate, iar soluţiile cele mai viabile nu 
pot fi formulate decât prin referire directă şi 
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permanentă la problematica vastă a dezvol-
tării societăţii în ansamblul ei. Mediul 
ambiant şi dezvoltarea economică sunt 
indisolubile, primul reprezintă locul în care 
trăim cu toţii, iar dezvoltarea este ceea ce noi 
facem cu toţii pentru a îmbunătăţi soarta 
noastră în acest mediu. 

Legătura dintre dezvoltarea economică 
şi mediul ambiant a fost percepută şi, mai 
ales luată în calcul destul de greu, întrucât 
reprezenta o faţă nevăzută a lucrurilor ce 
intră mai puţin în sfera preocupărilor 
curente, a căror efecte erau pe termen mediu 
şi lung. Aceasta a generat şi apoi a accentuat 
antagonismul dintre om şi mediul natural, a 
produs dereglări în ciclul de creare şi 
consumare a bunurilor obţinute. În condiţiile 
actuale putem vorbi de o contradicţie tot mai 
evidentă dintre o anumită orientare a 
dezvoltării economice şi cerinţele menţinerii 
echilibrului mediului ambiant[4,8]. 

Tipul actual de dezvoltare economică, 
bazat pe tehnologii care irosesc cantităţi 
importante de materii prime şi energie, este 
responsabil de faptul că nu s-a urmărit 
valorificarea tuturor componentelor din 
materia primă intrată în procesele tehno-
logice, consecinţa fiind aceea că la o serie de 
materii prime se utilizează în procesele 
industriale respective procente mici, iar 
marea masă a acestora se depozitează ca 
reziduuri, sau se deversează în ape sau 
atmosferă. Tipul de dezvoltare preponderent 
cantitativ bazat pe tehnologii liniare s-a 
dovedit a fi mare consumător de materii 
prime şi resurse minerale neregenerabile, 
ceea ce a determinat posibilitatea epuizării 

într-un interval de timp mai mare sau mai 
mic, a bazei de resurse eficient exploatabile. 
Agricultura şi utilajele sale excesiv de 
specializate, cu cantităţile sale mari de 
îngrăşăminte chimice, insecticide şi erbicide, 
a devenit atât un domeniu consumator de 
energie şi substanţe minerale neregenerabile, 
cât şi o sursă principală de degradare a 
solului. Marea industrie a antrenat şi 
concentrarea populaţiei în mari aglomerări 
urbane care a dus la apariţia unui număr 
mare de agenţi poluanţi. 

Întreaga responsabilitate pentru situ-
aţia actuală precară a mediului înconjurător 
revine, în primul rând, ţărilor dezvoltate: 
„statele bogate nu au însă decât ce merită, 
deoarece, timp de peste o sută de ani, au 
practicat ele însele, o politică economică, care 
nu urmărea decât înavuţirea, fără a ţine 
câtuşi de puţin seama de problemele ecolo-
gice sau de altă natură. Ele au refuzat ţărilor 
în curs de dezvoltare preţuri echitabile pen-
tru materiile prime; au determinat nume-
roase ţări să contracteze o imensă datorie 
externă, ceea ce le-a obligat, apoi să forţeze 
exportul, în condiţii dezavantajoase; au 
încurajat, în aceste ţări, un model de 
agricultură care nu a ţinut cont de situaţia 
ecologică şi socială, provocând pauperizarea 
a milioane de familii de ţărani. Toate acestea 
au pus bazele distrugerii rezervei verzi, ce 
asigură supravieţuirea planetei” [4,9]. 

O problemă deosebită în procesul de 
poluare o reprezintă cea a deşeurilor, fie că 
acestea scapă controlul şi se răspândesc în 
atmosferă, pe sol sau în apă, fie că sunt 
stocate şi depozitate. În acest al doilea caz 
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pericolul este potenţial şi problemele legate 
de depozitarea unor cantităţi mari de 
reziduuri care se acumulează în fluxurile 
uimitor de mari sunt greu de rezolvat. Şi în 
această problemă, ca peste tot în domeniul 
protejării mediului, intervine noţiunea de 
rentabilitate, înţeleasă în sens îngust. 

O contribuţie deosebit de însemnată la 
deteriorarea mediului o au războaiele şi 
dezvoltarea accelerată a industriei de arma-
ment. În timpul războaielor o parte semnifi-
cativă a populaţiei este ucisă sau deplasată ca 
urmare a oscilaţiilor, resursele ei de hrană 
sunt compromise pe perioade îndelungate, 
multe bunuri materiale, mijloace de subrezis-
tenţă sunt distruse şi degradate întinse zone 
naturale [13]. 

Perfecţionarea armamentelor se traduce 
în creşterea capacităţilor tehnice şi logistice 
ale forţelor armate de a devasta zone întinse. 
Dacă încă din timpuri vechi se folosea 
„tactica pământului pârjolit”, astăzi poate fi 
devastată ecologia pe vaste întinderi, cu arme 
nucleare, cu arme chimice sau organisme 
biologice. Exploziile nucleare experimentale, 
efectuate în atmosferă duc la răspândirea în 
limita inferioară a stratosferei a unor cantităţi 
masive de radiaţii. Chiar folosirea paşnică a 
energiei nucleare, ca urmare a unor accidente 
la centralele atomice, a demonstrat că aceasta 
are un caracter poluant şi că în anumite 
condiţii degradează pământul, poluează apa 
şi degajă în aer gaze. Alţi poluanţi deosebit 
de nocivi eliminaţi în atmosferă sau în apă în 
urma dezvoltării industriei producătoare de 
arme sunt oxidul de carbon, sulful, deşeurile 
radioactive. Dintre consecinţele nefaste ale 

acestei poluări amintim: schimbări îngrijo-
rătoare de climă (apariţia tot mai persistentă 
a secetei sau producerea de ploi cu efecte 
catastrofale), extinderea deşertului, diminu-
area la scară planetară a terenului agricol, 
dispariţia tot mai rapidă a unor specii de 
plante şi animale [15]. 

În unele zone ale oceanului planetar 
continuă să se facă experienţe nucleare. 
Deşeurile nucleare sunt depozitate pe fun-
durile mărilor şi oceanelor, putând, în timp, 
determina contaminarea acestora şi distru-
gerea vieţii marine, una din speranţele 
pentru viitor privind însăşi existenţa ome-
nirii. Totodată cursa înarmărilor duce la 
secătuirea unor resurse extrem de valoroase 
ale planetei unele fiind neregenerabile şi de 
importanţă vitală pentru omenire. 

În economia mondială contemporană 
există o mare diversitate de condiţii concrete: 
niveluri de dezvoltare diferite, potenţiale de 
resurse naturale, financiare şi umane deo-
sebite, climat şi aşezare geografică de o mare 
varietate. Drept urmare îşi face loc tot mai 
pregnant ideea căutării unor soluţii alter-
native de dezvoltare adecvate specificului 
naţional şi contextului mondial actual 
[6,8,10].  

Degradarea naturii şi nivelul ridicat de 
poluare se datorează în cea mai mare parte 
creşterii demografice exagerate a populaţiei. 
Această creştere a adus cu sine necesitatea 
unor terenuri agricole suplimentare – antre-
nând procesele de despădurire, eroziune, 
deşertificare – şi a făcut ca lumea să se 
găsească într-o cursă industrială fără 
precedent pentru a satisface necesităţile şi 
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dorinţele unor mase crescânde de oameni. Pe 
de altă parte, îmbunătăţirea condiţiilor de 
trai, cuceririle ştiinţei şi tehnicii de dezvoltare 
a societăţii au alimentat continuu şi 
dintotdeauna sporul demografic. 

Numărul crescând de oameni nu a 
împiedicat dezvoltarea societăţii, a vieţii ei 
spirituale şi a bunei stări materiale, ci dimpo-
trivă, a fost unul din factorii progresului pe 
Terra. Însă este evident că pe o planetă finită 
creşterea populaţiei nu poate fi infinită. 
Marile despăduriri şi formarea deşerturilor 
Saharei şi Arabiei au început înainte cu doar 
câteva mii de ani, semn că înainte de această 
perioadă numărul oamenilor era insignifiant 
faţă de vastitatea naturii. Dar numai câteva 
zeci de milioane de oameni şi într-o perioadă 
de timp relativ scurtă, de câteva mii de ani, şi 
cu o tehnică rudimentară, au făcut ca, efectiv, 
faţa Pământului să se schimbe în rău, atât 
pentru biosferă, cât şi pentru societatea 
umană, socotită ca o entitate aparte[10,11].  

S-a ajuns la unica concluzie importantă 
– mediul înconjurător are de suferit; este clar
că un anumit teritoriu are limite pentru o 
anumita populaţie, chiar în ipoteza în care 
ştiinţa şi tehnica pot produce alimente pe căi 
astăzi considerate neconvenţionale, din 
substanţe şi organisme încă necunoscute şi 
neexploatate. De aceea ecologii trebuie să 
pună la dispoziţia factorilor politici datele 
care să stabilească nivelul optim de atins pe 
anumite perioade, nivelul presupus de 
nedepăşit, în aşa fel încât deciziile care se iau 
să asigure dezvoltarea armonioasă a socie-
tăţii. Numărul de locuitori este un factor 

decisiv în exploatarea optimă a naturii şi în 
păstrarea unui mediu înconjurător prosper. 

Imensul progres economic s-a reper-
cutat în mod catastrofal asupra calităţii 
mediului natural planetar. Mondializarea 
economică accentuată prin atragerea în 
circuitul economic a spaţiului şi resurselor 
oceanice are ca efect imediat accentuarea 
interdependenţei ecologice determinată de 
unitatea sistemică a planetei. Devine tot mai 
evident că niciunul dintre sistemele econo-
mico-sociale existente până în prezent, al 
economiei centralizate sau al economiei de 
piaţă n-a fost pregătit în rezolvarea proble-
melor ecologice global[12,13]. Conceptul 
dezvoltării durabile devine componenta 
indispensabilă de valoarea constant econo-
mică, dar cu tendinţe de prioritate a valorii 
culturale, morale, stringent umanitare.  

Odată cu creşterea numerică a popu-
laţiei se măresc şi cantităţile de gaze de 
eşapament ajunse în aer, fenomen ce cândva 
se limita doar la zonele puternic industri-
alizate şi la oraşe. De asemenea, metodele de 
agricultură intensivă care s-au extins în 
întreaga lume şi care au luat amploare odată 
cu creşterea demografică, au contribuit la 
creşterea cantităţii gazelor poluante. În ceea 
ce priveşte circuitul azotului, o populaţie din 
ce în ce mai numeroasă necesită producţii 
agricole sporite obţinute cu ajutorul îngrăşă-
mintelor chimice. Uneori procedeele nu se 
execută corect, rezultând excese de îngrăşă-
minte chimice care scad capacitatea de 
reoxigenare a sângelui, iar intoxicaţia se 
manifestă prin simptome asemănătoare 
anemiei[10].  
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Dorinţa omului, din toate timpurile, de 
a influenţa anumite fenomene ale naturii în 
funcţie de necesităţile lui, nu este nouă. În 
prezent, oamenii de ştiinţă caută să intervină 
în circuitul apei şi când aceasta este în 
cantitate prea mare, iar scăderea ei produce 
multe efecte negative. Intervenţia omului la 
nivelul norilor este încă la început, dar din 
cele mai vechi timpuri el a încercat să 
suplinească lipsa precipitaţiilor pentru 
culturi prin irigaţii, care sunt cunoscute încă 
din antichitate. Pe măsura trecerii timpului, 
metodele de irigare s-au perfecţionat; în 
prezent cel mai răspândit procedeu fiind cel 
de stropire sau al ploii artificiale, folosită în 
foarte multe locuri pe glob. Cel mai mare 
neajuns al intervenţiei omului în circuitul 
apei este însă acela că apa o dată folosită nu 
este suficient epurată şi din substanţă 
indispensabilă vieţii devine un mediu fără 
viaţă.  

Modificările climatice se referă la 
sporirea numărului populaţiei globale care 
determină intensificarea activităţilor umane 
(transport, încălzire, refrigerare, industrie, 
deşeuri) care la rândul lor determină 
amplificarea efectului de seră[11,14]. Toate 
modelele avansează în consens previziunea 
că emisiile antropogene de gaze cu efect de 
seră vor creşte într-un ritm susţinut în cursul 
deceniilor viitoare. Aceste emisii de gaze cu 
efect de seră tind să se acumuleze în 
atmosferă.  

Schimbarea climatică va fi prea rapidă 
pentru ca ecosistemele naturale să se poată 
adapta. Va rezulta fără îndoială o puternică 
scădere a biodiversităţii (adică dispariţia 

speciilor animale sau vegetale). Toate acestea 
ar putea să aibă impact negativ asupra 
agriculturii, mediului şi turismului. De altfel, 
încălzirea climatului ar putea antrena dispa-
riţia unei treimi şi chiar a unei jumătăţi din 
masa gheţarilor alpini în cursul viitorilor 100 
de ani. 

Subţierea stratului de ozoneste rezulta-
tul acţiunii clorofluorcarburilor în principal, 
dar şi a altor substanţe chimice asemănă-
toare, cu consecinţe foarte grave asupra 
sănătăţii şi vieţii în general.  

Consecinţele distrugerii păturii de ozon 
– creşterea nivelului radiaţiilor UV ar avea 
consecinţe dezastruoase pentru orice formă 
de viaţă de pe planetă prin arsuri grave în 
zonele expuse la soare; scăderea activităţii şi 
implicit a eficacităţii sistemului imunitar, 
care are ca rezultat o creştere semnificativă a 
procentului de infecţii şi de cancer al pielii; 
scăderea eficienţei programelor de vaccinare, 
în special la copii, de asemenea, scăderea 
biodiversităţii. 

Studiul biodiversităţiie ste în prezent o 
direcţie prioritară de cercetare, dar există încă 
diferenţe semnificative în modul în care este 
definită, delimitată şi studiată. Aceste diver-
genţe duc la acumularea unor cantităţi 
impresionante de date care nu permit o 
analiză exhaustivă pentru a putea fi adecvat 
interpretate. Biodiversitatea trebuie conser-
vată pretutindeni pe Pământ, deoarece 
generează pe de o parte bunuri şi asigură 
servicii direct utilizabile sistemului socio-eco-
nomic uman, iar pe de altă parte menţine 
procesele ecologice la nivel local, regional şi 
global.  
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Componenta principală a biodiversi-
tăţii este diversitatea specifică, deseori 
confundată cu biodiversitatea, deoarece este 
cel mai bine înţeleasă şi a fost studiată de 
multă vreme de către taxonomişti. Ea se 
referă la varietatea speciilor la nivel local 
(biocenoză), regional (biom, regiune biogeo-
grafică) şi global (biosferă). O categorie a 
acesteia, care permite stabilirea unor criterii 
de prioritate în conservare, este diversitatea 
taxonomică, care vizează varietatea taxonilor 
de rang superior.  

O altă componentă a biodiversităţii este 
diversitatea genetică, care se referă la 
variabilitatea intraspecifică şi care reprezintă 
însăşi fundamentul procesului evolutiv. 
Studiul în acest domeniu este relativ recent, 
dar cunoaşte o mare amploare datorită 
progreselor realizate în genetică şi biochimie, 
care permit analiza până la nivel molecular, 
prin utilizarea unor metode din ce în ce mai 
sofisticate. O componentă importantă diver-
sitatea ecosistemică, care se referă la nivelul 
la care au loc procesele evolutive şi care 
include şi o componentă nevie, biotopul. La 
acest nivel măsurile de conservare îşi propun 
să menţină proprietăţile şi procesele eco-
logice caracteristice fiecărui tip de ecosistem 
(structura trofică, fluxul de energie şi circu-
itele biogeochimice). Ultima componentă, 
diversitatea antropică sau etnoculturală, se 
referă la diversitatea etnică, lingvistică şi 
culturală a comunităţilor umane [8,9].  

Asigurarea necesarului de hrană pentru 
populaţiereprezintă una din variabilele cheie 
ale ecuaţiei populaţie în creştere – resurse 
limitate. Deşi societatea modernă a condus la 

o diversificare şi la o amplificare fără pre-
cedent a nevoilor umane, persistă încă 
deficienţe în satisfacerea nevoilor elementare, 
cum este şi nevoia alimentară. Un alt factor 
restrictiv în ceea ce priveşte creşterea demo-
grafică mondială ar fi epuizarea resurselor de 
apă. Aceasta sub multiplele ei forme, repre-
zintă unul dintre cele mai importante 
elemente ale peisajului geografic atât pentru 
utilizarea directă de către om, cât şi pentru 
activitatea normală a biosferei, fiind evidentă 
supravieţuirii şi bunăstării oamenilor[13,14]. 

Odată cu mărirea numărului populaţiei 
globale s-a produs şi o intensificare a 
activităţilor umane şi implicit a deteriorării 
mediului natural. Aceasta a căpătat proporţii 
din ce în ce mai mari, activităţile omeneşti 
având repercusiuni asupra compoziţiei 
ecosistemelor, circuitelor biogeochimice, 
biodiversităţii, climei etc. Omenirea, aflată în 
continuă creştere numerică s-a preocupat să 
asigure necesarul de hrană şi apă, a exploatat 
iraţional resursele, uitând că unele sunt 
neregenerabile. Ajunsă în mileniul al treilea 
şi-a pus însă problema limitării resurselor în 
condiţiile evoluţiei demografice, respectiv 
atingerea unui efectiv al populaţiei căruia 
planeta nu ar mai putea să-i asigure nece-
sarul de resurse pentru supravieţuire. Cele 
mai importante în acest sens sunt resursele 
de apa şi terenurile agricole care în cazul 
reducerii lor ar reprezenta un factor restrictiv 
în ceea ce priveşte sporul demografic. 

 
Concluzii 
1. Observările sistemice asupra indi-

cilor climatici în Republica Moldova, iniţiate 
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în anul 1986, au demonstrat încălzirea 
treptată, ca o consecinţă a încălzirii globale a 
climei. Experimentul internaţional „Iarna în 
Europa”, a demonstrat că viteza încălzirii 
alcătuieşte circa 1,2ºC/100 ani, iar în unele 
regiuni geografice, luate aparte, această 
majorare constituie în perioada rece a anului 
(în decembrie şi ianuarie) 5,2ºC şi 4,7ºC 
corespunzător. Fenomenele extremale ale 
schimbării climatului, precum şi ale 
climatului însuşi au un impact negativ şi 
asupra sănătăţii publice. 

2. Gravitatea impactului schimbărilor 
climatice prognozate depinde în mare 
măsură de starea actuală a cenozelor şi 
ecosistemelor. Dacă sistemul vegetal şi cel 
animal al arealului va avea o diversitate 
biologică exprimată (mare) şi o capacitate 
sporită de adaptare la noile condiţii ale 
mediului, atunci impactul va fi mai redus, 
şiviceversa. Necesitatea de a promova o 
politică unitară în domeniul mediului şi 
folosirii resurselor naturale, de a implementa 
cerinţele ecologice în procesul reformării 
economiei naţionale, orientarea politică spre 
integrarea europeană au condiţionat elabo-
rarea Concepţiei politicii de mediu a 
Republicii Moldova (aprobată prin Hotărârea 
Parlamentului Republicii Moldova nr. 605–
XV din 02.11.2001). 

3. Sub influenţa factorilor antropici s-a 
redus numărul total de specii din ecosiste-
mele acvatice şi palustre cu 25-30%. Evident, 
aceste modificări ale diversităţii biologice 
influenţează direct sau indirect condiţiile de 
viaţă ale populaţiei umane, determinând 
apariţia sau dispariţia unor vectori de 

răspândire a maladiilor, existenţa rezervelor 
de hrană, cultivarea şi creşterea culturilor 
agricole sau animalelor, prezenţa resurselor 
energetice (lemnul) şi altele. 

4. Stratul de ozon din stratosferă are o 
importanţă extrem de mare pentru protecţia 
plantelor, animalelor şi oamenilor contra 
razelor ultraviolete nocive, emise de soare şi 
astfel prezintă un factor ce, paralel cu alţii, 
determină clima planetei. În cadrul comu-
nităţii ştiinţifice persistă un consens referitor 
la stratul protector de ozon, care este sărăcit 
încontinuu prin folosirea de către om a unor 
anumite substanţe chimice, în special, a 
freonilor şi a halonilor. Aceşti compuşi 
chimici sunt utilizaţi în spray-uri, spumanţi, 
pentru refrigerare, fabricarea poliuretanului 
expandat, pentru condiţionarea aerului, 
pentru galvanizări, substanţe adezive, pentru 
solvenţi industriali, în spumele pentru 
stingerea incendiilor. 

5. Globalizarea este un fenomen com-
plex şi pluridimensional, care implică o 
seamă de elemente privind modul de viaţă 
(de a fi) al oamenilor şi mentalitatea lor. Una 
din problemele negative ale globalizării este 
traficul de fiinţe umane, inclusiv al copiilor, 
care a depăşit demult hotarele unei ţări, 
devenind un factor destabilizator şi demora-
lizator de proporţii, efectuat în scopul 
implicării în munca grea, exploatării sexuale 
etc. Îngrijorătoare este tendinţa ţărilor 
dezvoltate de a implanta în ţările slab 
dezvoltate ramurile industriale consumătoare 
de materii prime şi energie şi, în acelaşi timp, 
poluante.  
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6. O contribuţie deosebit de însemnată
la deteriorarea mediului o au războaiele şi 
dezvoltarea accelerată a industriei de arma-
ment. În timpul războaielor o parte 
semnificativă a populaţiei este ucisă sau 
deplasată ca urmare a oscilaţiilor, resursele ei 
de hrană sunt compromise pe perioade 
îndelungate, multe bunuri materiale, mijloace 
de subzistenţă sunt distruse, sunt degradate 
întinse zone naturale etc. Uneori acest impact 
poate avea un efect subtil sau întârziat 
asupra mediului. 

7. Degradarea naturii şi nivelul ridicat
de poluare se datorează în cea mai mare 
parte creşterii demografice exagerate a popu-
laţiei. Această creştere a adus cu sine 
necesitatea unor terenuri agricole suplimen-
tare – antrenând procesele de despădurire, 
eroziune, deşertificare etc. – şi a făcut ca 
lumea să se găsească într-o cursă industrială 
fără precedent pentru a satisface necesităţile 
şi dorinţele unor mase crescânde de oameni. 
Pe de altă parte, îmbunătăţirea condiţiilor de 
trai, cuceririle ştiinţei şi tehnicii de dezvoltare 
a societăţii au alimentat continuu şi 
dintotdeauna sporul demografic. 

8. Odată cu creşterea numerică a
populaţiei se măresc şi cantităţile de gaze de 
eşapament ajunse în aer, fenomen ce cândva 
se limita doar la zonele puternic industria-
lizate şi la oraşe. De asemenea, metodele de 
agricultură intensivă care s-au extins în 
întreaga lume şi care au luat amploare odată 
cu creşterea demografică, au contribuit la 
creşterea cantităţii gazelor poluante.  

9. Modificările climatice se referă la
sporirea numărului populaţiei globale care 

determină intensificarea activităţilor umane 
(transport, încălzire, refrigerare, industrie, 
deşeuri etc.) care la rândul lor determină 
amplificarea efectului de sera. În prezent, 
populaţia globală depăşeşte 9 miliarde de 
locuitori. Semnificaţia acestui număr este 
relevată de raportarea la scara timpului şi 
spaţiului, dar mai ales la „scara” reprezentată 
de resursele necesare pentru susţinerea ei.  

10. Omenirea, aflată în continuă creş-
tere numerică s-a preocupat să asigure 
necesarul de hrană şi apă, a exploatat 
iraţional resursele, uitând că unele sunt 
neregenerabile. Ajunsă în mileniul al treilea 
şi-a pus însă problema limitării resurselor în 
condiţiile evoluţiei demografice, respectiv 
atingerea unui efectiv al populaţiei căruia 
planeta nu ar mai putea să-i asigure 
necesarul de resurse pentru supravieţuire. 

Propuneri 
1. În scopul minimalizării impactului

schimbării climatice asupra diverselor siste-
me şi sectoare de activitate, este necesar de 
elaborat un sistem de măsuri de adaptare. 
Cele mai importante dintre aceste măsuri 
prevăd: elaborarea şi extinderea pădurilor, 
adaptarea managementului resurselor natu-
rale la principiile dezvoltării durabile a 
sectoarelor de bază a economiei. 

2. Comunitatea ţărilor trebuie să se
pregătească să culeagă roadele cuceririi 
lumii, aducând acestei lumi credinţa, pro-
gresul, civilizaţia. Apare problema strate-
giilor globalizării. Este necesar a determina 
liniile de forţă ale consumului din urmă-
toarele decenii, orientările cercetărilor şi 
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aplicările lor, caracteristicile diviziunii 
muncii, luarea în seamă a problemelor de 
mediu etc. Se impune ideea necesităţii de 
coordonare şi elaborare a unui plan de 
acţiuni de cooperare între guvernele şi ONG-
urile din întreaga regiune pentru contractarea 
eficientă a fenomenelor negative ale globa-
lizării. 

3. Din toate conferinţele de până azi
s-a ajuns la unica concluzie importantă – 
mediul înconjurător are de suferit; este clar că 
un anumit teritoriu are limite pentru o 
anumita populaţie, chiar în ipoteza în care 
ştiinţa şi tehnica pot produce alimente pe căi 
astăzi considerate neconvenţionale, din 

substanţe şi organisme încă necunoscute şi 
neexploatate. De aceea ecologii trebuie să 
pună la dispoziţia factorilor politici datele 
care să stabilească nivelul optim de atins pe 
anumite perioade, nivelul presupus de 
nedepăşit, în aşa fel încât deciziile care se iau 
să asigure dezvoltarea armonioasă a 
societăţii. 

4. Biodiversitatea trebuie conservată
pretutindeni pe Pământ, deoarece generează 
pe de o parte bunuri şi asigură servicii direct 
utilizabile sistemului socio-economic uman, 
iar pe de altă parte menţine procesele 
ecologice la nivel local, regional şi global.  
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Viitorul societăţii depinde de sănătatea 

şi capacitatea de muncă a generaţiei în 
creştere. Pregătirea elevilor pentru activitate 
în condiţiile noi sociale în mare măsură 
depind de organizarea corectă din punct de 
vedere ştiinţific a procesului instructiv-edu-
cativ, sporirea capacităţilor de muncă, axate 
pe rezervele adaptiv-funcţionale ale orga-
nismului, conform cărora tinerii îşi pot 
realiza pe deplin potenţialul său intelectual şi 
fizic [3]. 

Sănătatea populaţiei reprezintă un 
obiectiv de importanţă strategică în politica 
oricărui Stat, graţie faptului că ea constituie 
unul din drepturile fundamentate ale omului, 
cât şi valoarea cea mai de preţ şi componenta 

indispensabilă a dezvoltării şi prosperării 
sociale. Elaborarea unei Politici Naţionale de 
Sănătate (PNS), adică a unui document 
ideologic despre principiile de ocrotire şi 
consolidare continuă a sănătăţii naţiunii s-a 
impus ca prioritate la etapa unor intense 
eforturi de redresare a situaţiei economice şi 
remanieri sociale pe care le depune guvernul 
şi societatea civilă în situaţia când populaţia 
se confruntă cu un număr impunător de 
factori de risc, datorită cărora indicatorii de 
resort ai sănătăţii sunt în continuă degradare. 
Asemenea documente de program ideologic 
în gestionarea sănătăţii funcţionează într-o 
serie de state europene, inclusiv în ţări care 
au atins performanţe remarcabile în sfera 
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protecţiei sănătăţii ca bun social şi sursă de 
siguranţă economică[1]. 

Sănătatea prevede drept condiţii ine-
rente – securitate economică şi socială, relaţii 
interpersonale şi sociale armonioase, condiţii 
sigure şi sănătoase de muncă şi trai, calitate 
adecvată a apei potabile, a aerului şi a 
solului, un mod de viaţă sănătos, alimentare 
suficientă şi raţională, accesibilitate şi calitate 
a serviciilor de sănătate. Aceasta presupune 
crearea celor mai bune condiţii preliminare 
pentru sănătate, minimalizarea factorilor de 
risc, proiectarea de acţiuni pentru prevenirea 
bolilor şi pentru protecţia atât a individului, 
cât şi a comunităţii împotriva riscurilor de 
sănătate [2,9,10]. 

În prezent se poate observa nivelul net 
redus al speranţei de viaţă la naştere în 
Moldova, comparativ cu indicele omonim în 
Regiunea Europeană. Pe un fon înalt al 
morbidităţii prin unele maladii infecţioase 
social-condiţionate, în Moldova în prezent, 
prevalează ponderea bolilor cronice neconta-
gioase, care predominant şi determină 
nivelul redus al speranţei de viaţă la naştere 
a populaţiei [3,7]. 

 
Scopul lucrării 
Evaluarea impactului factorilor ecolo-

gici asupra stării sănătăţii copiilor. 
Analizînd importanţa şi lacunele în 

cercetarea acestei probleme, s-a propus 
efectuarea unui complex de investigaţii prin 
care urma să evidenţieze rezervele fiziologice 
ale organismului, ce stau la baza fiziologiei 
aplicative, ce ar primi aprecierea şi soluţio-
narea unui şir întreg de sarcini practice în 

păstrarea sănătăţii şi sporirii capacităţilor de 
muncă a copiilor. 

 În epoca actuală a progresului tehnico-
ştiinţific, a intensificării proceselor de urba-
nizare industrială şi de activitate umană 
problema ocrotirii mediului ambiant a 
devenit un imperativ al timpului. Această 
problemă complexă are o însemnătate foarte 
mare în ceea ce priveşte asigurarea sănătăţii 
populaţiei şi profilaxia multor boli.Factorii 
generaţi de către activitatea umană prin 
poluarea mediului, pot provoca schimbări în 
statusul imun al organismului, şi pe acest 
fondal se pot dezvolta procese patologice, ce 
variază de la alteraţii discrete, aflate în 
limitele posibilităţilor compensatoare ale 
organismului, până la grave dereglări orga-
nice[7,11,12]. 

Analiza tuturor datelor obţinute, con-
fruntarea nivelului de chimizare a agricul-
turii cu indicii de bază ai sănătăţii populaţiei 
au dat posibilitatea de a trage concluzia că, 
odată cu mărirea intensităţii chimizării 
agriculturii, cresc indicii de morbiditate gene-
rală a populaţiei şi, în primul rând, a copiilor. 
Astfel, bunăoară, indicii morbidităţii la o mie 
de copii cercetaţi în zonele de chimizare 
intensivă s-au dovedit a fi de 2-3 ori mai 
înalţi decât în zona de folosire minimală a 
pesticidelor [10]. 

O dată cu sporirea intensităţii chimi-
zării creşte considerabil morbiditatea în 
rândul copiilor şi în special se dezvoltă bolile 
organelor respiratorii. Creşterea patologiei 
sistemului respirator s-a produs, în cea mai 
mare parte [6], pe contul majorării simţitoare 
a frecvenţei infecţiilor respiratorii acute şi 
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altor boli ale căilor respiratorii superioare, cât 
şi pneumoniilor, ceea ce este strâns legat de 
acţiunea nocivă a substanţelor toxice asupra 
organismului. Confruntarea indicilor medii 
anuali ai solicitării teritoriale a pesticidelor cu 
indicii medii anuali ai mortalităţii infantile 
arată că între aceste date există o dependenţă 
corelativă directă foarte strânsă. Cu acest 
prilej s-a constatat [5] o certă dependenţă 
directă între răspândirea anomaliilor înnăs-
cute ale dezvoltării şi intensităţii chimizării 
agriculturii. Mai mult de jumătate din 
categoria acestor boli o constituie animalii 
cardiace. 

Aplicarea intensivă a pesticidelor în 
decursul unei perioade îndelungate de timp, 
este, după cum se vede, una din cauzele 
principale de ridicare a nivelului spontan al 
aberaţiilor cromozomale în rândul populaţiei 
din republică, fapt ce poate duce la creşterea 
carenţelor înnăscute ale dezvoltării în 
raioanele cu o chimizare intensivă a agricul-
turii. În acestă ordine de idei merită atenţie 
pesticidele concentrate în apă destinată 
stropirii plantelor. 

Printre ceilalţi factori defavorabili ai 
naturii chimice trebuie să ne oprim asupra 
concentraţiei de nitraţi din mediul ambiant. 
Se ştie că Moldova este o regiune biogeo-
chimică privind aceşti periculoşi impurifi-
catori. Dar, în ultimii ani, în republică s-au 
produs schimbări care pe lângă cele 
biogeochimice, provoacă poluarea intensă a 
mediului ambiant cu nitraţi. La aceasta 
contribuie marile complexe pentru creşterea 
vitelor, chimizarea intensităţii a producţiei 
agricole, care alterează mediul ambiant în 

general şi structura solului în special, nu 
numai pe suprafeţele ocupate de complexe 
sau pe cele tratate chimic, ci şi pe mari 
suprafeţe învecinate, unde factorii poluanţi 
ajung prin difuziune. În solurile din 
republică anual se introduc în medie la 
fiecare hectar de pământ arabil, în funcţie de 
tipul de cultură, aproximativ 180 kg de 
îngrăşăminte, inclusiv 76 kg de îngrăşăminte 
azotoase [5,10].  

Poluarea cu nitraţi a obiectelor din 
mediul ambiant duce la pătrunderea lor în 
organismul omului în cantităţi considerabile. 
S-a constatat că în republica noastră, odată cu 
apa de băut şi cu poziţia zilnică de ali-
mentaţie, nitraţii ajung în organismul omului 
în diferite localităţi în concentraţii care merg 
de la 80 miligrame (doza inofensivă) până la 
400 de miligrame / zi şi chiar mai mult (cifră 
ce depăşeşte cu mult doza maximă admisă). 
Această situaţie provoacă la om o stare de 
hipoxie, influenţează asupra dezvoltării fizice 
a copiilor, face să scadă rezistenţa imuno-
logică a organismului. Populaţia unde con-
sumă apa conţinând o concentraţie de nitraţi 
de 4-8 ori mai mare decât nivelul admis, arată 
că morbiditatea generală depăşeşte de două 
ori nivelul mediu. Aici se înregistrează 
frecvenţe infecţii, precum şi boli cronice ale 
ficatului şi, în special, ciroze. Pe lângă 
patologia pronunţată au fost descoperite şi 
abateri care pot face parte din stările 
prepatologice. În special, la preşcolari [2] s-a 
constatat un nivel sporit de methemoglobină 
în sânge, o activitate intensă a methemo-
globinreductazei [5], se înregistrează valori 
duble ale dereglării conductibilităţii electrice 
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a muşchiului cardiac, schimbări care pot fi 
calificate drept o consecinţă a hipoxiei hemice 
şi tisulare. 

Pentru Moldova este actuală şi pato-
logia legată de pătrunderea unei cantităţi 
prea mari de fluor în organism. Sursa 
principală de pătrundere a fluorului în apa 
de băut îl constituie apa din rezervoarele 
subterane, care ating uneori 20 mg/l. Trebuie 
să subliniem că în agricultură se aplică pe 
scară largă îngrăşăminte fosfatice care conţin 
la 3% de fluor. Prin urmare, în solurile 
noastre se introduc în fiecare an mari cantităţi 
de fluor, ceea ce are ca urmare impurificarea 
suplimentară a mediului înconjurător. În 
anumite condiţii, compuşii fluorului pot 
deveni solubili, fapt care joacă un rol 
important în procesul de îmbogăţire a apelor 
subterane cu acest element [4]. 

Se ştie că folosirea apei care conţine 
fluor în cantităţi ce depăşeşte normativele 
igienice, provoacă fluoroza [7]. De exemplu, 
printre copiii de vârstă preşcolară din satele 
Celacăuca Nouă şi Făgădău din raionul 
Făleşti această boală s-a depistat la 8.7% 
dintre copiii examinaţi, dintre care la 40,9% 
din rândul elevilor claselor 1-6 la 42,6%, 
dintre elevii claselor 7-8, de asemenea, 50% 
din populaţia matură a acestor sate suferă de 
fluoroză. 

Pătrunderea unor mari cantităţi de 
fluor în organismul omului constituie baza 
creşterii morbidităţii generale. În cazurile 
aceste se constată numeroase cazuri de boli 
ale sistemului endocrin, dereglări ale alimen-
tării, metabolismului şi stării de imunitate, 
afecţiuni ale sistemului nervos şi organelor 

de simţ, ale sistemului circulator, organelor 
respiratorii, sistemului osteo-muscular şi 
ţesutului conjunctiv. 

S-a constatat o diminuare în creşterea 
greutăţii corporale a copiilor şi adolescen-
ţilor, care fac parte din grupele I şi II de 
sănătate [1, 2, 12]. O sursă suplimentară de 
impurificare a mediului ambiant al localită-
ţilor săteşti o constituie complexele zooteh-
nice. Şi zonele de epuraţie folosite de către 
acestea sunt sub nivelul cerinţelor sanitare. 
Nivelul general al impurificării chimice şi 
biologice a scurgerilor de apă din ambele 
sisteme de epurare continuă să fie ridicat. 

Poluarea mediului ambiant cu agenţi 
chimici şi biologici, translocarea şi circulaţia 
lor în biosferă au diverse urmări negative, 
începând cu pierderile directe din economie 
şi terminând cu înrăutăţirea sănătăţii popu-
laţiei. O pagubă nemijlocită adusă sănătăţii 
sunt urmările nefaste ale poluării biosferei, 
care, spre regret, sunt şi cele mai puţin stu-
diate. În decursul vieţii asupra organismului 
omului exercită influenţă un complex de 
factori social-economici, de producţie, de un 
casnic şi deseori este extrem de complicat a 
separa şi a determina ce rol joacă unele tipuri 
de poluanţi pentru starea sănătăţii. Până în 
prezent acţiunea unui şir de factori e mai 
mult sau mai puţin studiate şi numai în 
ultimii ani se pun bazele studierii şi 
determinării acţiunii poluanţilor biosferei 
asupra sănătăţii cu luarea în considerare a 
unui complex de factori fizici, chimici şi 
biologici. Această problemă e extrem de 
complicată şi la soluţionarea ei sunt atraşi 
atât specialiştii de profil medical (organi-
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zatori ai ocrotirii sănătăţii, igienişti, 
microbiologi, toxicologi epidemiologi, onco-
logi, terapeuţi, epidemiologi, patologi) [8]. 

Ratele mortalităţii materne, infantile şi 
perinatale – depăşesc în mediu de două ori 
valoarea medie a acestor indicatori în 
Regiunea Europeană. Anual, în Republica 
Moldova decedează circa 500 copii până a 
atinge vârsta de 5 ani, majoritatea fiind până 
la vârsta de 1 an. Afecţiunile respiratorii, 
malformaţiile congenitale, traumele şi 
intoxicaţiile constituie cauzele majore ale 
mortalităţii infantile şi mortalităţii copiilor 
până la 5 ani [2]. 

Sănătatea mamei [5] este o precondiţie 
pentru sănătatea copilului. Studiile realizate 
de către UNFPA atestă că noi-născuţii, 
mamele cărora au decedat în timpul naşterii 
sau datorită complicaţiilor asociate cu 
aceasta, au de la 3 la 10 ori mai puţine şanse 
de a supravieţui. Copiii nedoriţi au mai 
puţine şanse de supravieţuire şi sunt mai 
vulnerabili faţă de traumatisme. Nutriţia 
inadecvată a mamei în timpul sarcinii deter-
mină apariţia anemiilor, stărilor imunode-
ficitare, care cresc mult riscul de deces 
matern şi pun în pericol supravieţuirea nou-
născutului, la fel determină retardul dezvol-
tării fizice şi psihice la copil. Retardul fizic şi 
psihic al copiilor se întâlneşte atât în insti-
tuţiile curative, cât şi în cele instructiv-
educaţionale, încă nu acoperă costul produ-
selor necesare copiilor, în conformitate cu 
standardele fiziologice. 

În Republica Moldova adolescenţii şi 
tinerii se confruntă cu un şir de probleme 
condiţionate de mediile sociale inegale şi 

alimentaţia neraţională, care determină în 
final creşterea ratei de retard fizic şi mintal. 
Se constată diferenţe pronunţate de echitate 
în procesul de accesibilitate la serviciile de 
sănătate în special a păturilor marginalizate; 
accesul limitat al tinerilor din sectorul rural 
la informaţii şi servicii medico-sociale şi 
psihologice de calitate. Este actuală proble-
ma adolescenţilor aflaţi în dificultate, 
adolescenţilor cu părinţi dependenţi de 
droguri, alcool sau cu vicii sociale, minorilor 
care locuiesc cu bunici sau rude din motiv că 
părinţii sunt emigraţi. Accesul tinerilor la 
educaţie şi servicii de sănătate reproductivă 
nu este asigurat pretutindeni. În rândul 
adolescenţilor şi tinerilor se atestă cunoştinţe 
insuficiente despre utilizarea metodelor de 
protecţie faţă de sarcinile nedorite şi bolile cu 
transmitere sexuală. Rata gravidităţii în 
rândul adolescentelor creşte în Moldova şi 
alcătuieşte 14% din numărul total de sarcini, 
comparativ cu rata gravidităţii în rândul 
adolescentelor de 7% în Regiunea Euro-
peană. Se estimează că aproape jumătate din 
tinerii activi în plan sexual suferă de una sau 
mai multe infecţii ale sistemului reproductiv. 
Circa 12% din numărul total de cazuri de 
infecţii cu transmitere sexuală (ITS) sunt 
înregistrate la adolescenţi [2]. 

Starea sănătăţii populaţiei Republicii 
Moldova este caracterizată în prezent de un 
tablou epidemiologic cu dublă semnificaţie – 
pe de o parte este evident semnificativ 
nivelul de îmbolnăviri prin maladii conta-
gioase socialmente determinate (ca tubercu-
loză, bolile cu transmitere sexuală, HIV/ 
SIDA) – caracteristice ţărilor în curs de 
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dezvoltare, pe de alta se înregistrează o rată 
majoră de boli cronice neinfecţioase (maladii 
cardio-vasculare, patologii oncologice) speci-
fice ţărilor industrial dezvoltate[2,3]. Totuşi 
ponderea bolilor cronice netransmisibile 
prevalează – întâietatea aparţinând bolilor 
aparatului cardiovascular, urmate de tumori, 
tulburări psihice, accidente şi traumatisme, 
otrăviri. Astfel pe parcursul anilor 2000-2004 
a crescut cu circa 80% incidenţa bolilor 
cardio-vasculare şi cu circa 20% incidenţa 
tumorilor maligne. 

Analiza mortalităţii în funcţie de cauze 
de deces în populaţia generală la fel a scos în 
evidenţă faptul că principalele cauze de deces 
în Moldova sunt – bolile aparatului circu-
lator, care deţin întâietatea [2], urmate de 
tumori, bolile aparatului digestiv, trauma, 
otrăviri şi bolile aparatului respirator. Din 
numărul total de decese înregistrate în anul 
2015 în Republica Moldova, 29% au fost în 
vârstă aptă de muncă. În funcţie de mediu de 
reşedinţă, circa 69 % din numărul total de 
persoane decedate locuiau în zonele rurale. 

Populaţia rurală, care constituie peste 
jumătate din locuitorii ţării, se confruntă cu 
grave probleme de aprovizionare, inclusiv 
centralizată, cu apă potabilă, ceea ce 
determină insuficienţa apei pentru necesităţi 
menajere şi pentru igiena personală, carenţă 
din care rezultă sporirea îmbolnăvirilor prin 
maladii infecţioase. În acelaşi context de 
deficienţe sanitare se încadrează şi asigurarea 
cu sisteme de canalizare a apelor reziduale şi 
prelucrarea insuficientă a acestora în staţiile 
de epurare a apelor reziduale [2,8], căci din 

circa 560 de staţii de epurare, doar o jumătate 
sunt în stare funcţională în prezent. 

Lipsa aprovizionării centralizate cu apă 
potabilă determină utilizarea apei potabile 
din fântâni, izvoare, o bună parte din care nu 
corespund cerinţelor şi standardelor de 
calitate a apelor de consum intern din cauza 
poluării chimice şi biologice, atât datorită 
deşeurilor de pesticide inutilizabile, cât şi 
prin acumularea deşeurilor menajere şi 
zootehnice stocate în preajma gospodăriilor 
ţărăneşti. Graţie deteriorării sistemului de 
salubrizare a localităţilor [3], reziduurile 
organice nu sunt preparate la modul cuvenit 
pentru a fi utilizate în calitate de îngră-
şăminte şi astfel are loc acumularea unor 
cantităţi masive de compuşi chimici care 
ajung în apele freatice şi de acolo – în 
sursele  de apa consumată de populaţie. O 
altă problemă este nivelul redus de informare 
a populaţiei despre calitatea apei utilizate [1]. 
Consumul apei insalubre are un impact 
negativ pronunţat asupra sănătăţii popu-
laţiei, cauzând dereglări ale metabolismului 
mineral, sporind morbiditatea prin maladii 
ale sistemului urinar, digestiv şi prin boli 
infecţioase. În acest context se impun 
activităţi ordonate de instruire igienică a 
populaţiei şi implicarea ei activă în procesul 
de colectare a deşeurilor [6]. 

Nivelul redus al securităţii, lipsa condi-
ţiilor igienice la locul demuncă, nerespectarea 
regimului de muncă şi odihnă, se soldează cu 
impact nefast pentru sănătatea angajaţilor. 
Nerespectarea regimului termic şi condiţiilor 
igienice în instituţiile preşcolare, şcoli, licee 
determină o incidenţă sporită de stări 
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morbide acute şi cronice la copii şi ado-
lescenţi [5]. 

Caracterul alimentaţiei, gradul de 
inocuitate a produselor alimentare şi calitatea 
lor influenţează semnificativ sănătatea popu-
laţiei. Factorul alimentar este responsabil de 
majoritatea bolilor sistemului cardiovascular, 
bolilor de nutriţie şi metabolism, bolilor 
aparatului digestiv, intoxicaţiile alimentare, 
cât şi de tumorile maligne a organelor 
sistemului digestiv şi excretor, glandelor 
mamare [1]. 

Din numărul semnificativ de riscuri 
atribuite nutriţiei, pe prim plan se plasează 
riscurile ce ţin de consum, în special, de 
consumul alimentar abuziv în timp de 
sărbători. La adolescenţi şi tineret persistă 
riscurile generate de alimentaţia unilaterală şi 
de nerespectarea regimului alimentar. În 
pofida faptului că Republica Moldova este o 
ţară agrară, cantitatea medie de fructe şi 
legume ce revin unei persoane în Moldova, în 
conformitate cu datele OMS 10, este net 
inferioară comparativ cu Regiunea Euro-
peană, ceea ce privează de fructe şi legume 
raţia alimentară a populaţiei. Anumite riscuri 
sunt determinate şi de nivelul redus de 
igienă la procesarea alimentelor în condiţii 
casnice şi industriale, de nerespectarea 
termenelor de păstrare, care reduc gradul de 
inocuitate a alimentelor [7]. Practic în tot 
teritoriul ţării riscurile nutriţionale sunt 
suplimentate de riscurile determinate de 
particularităţile geochimice a solurilor şi 
rocilor (deficienţa de iod sau excesul unor 
elemente şi compuşi chimici în apa potabilă, 
ca fluorul, hidrogenul sulfurat), care stau la 

baza unor stări patologice larg răspândite 
[1,2]. 

La copii populaţiei urbane riscurile 
nutriţionale sunt secundate de riscurile ce 
provin de la hipodinamie. Activitatea fizică, 
inclusiv sportul, este neglijată de majoritatea 
oamenilor. În totalitate riscurile enumerate 
determină la majoritatea din populaţie o 
masă supraponderală a corpului sau chiar 
obezitate de diferit grad [6, 7]. 

Fumatul, consumul excesiv de alcool şi 
consumul ilicit de droguri, relaţionate în 
mare măsură cu nivelul sporit al stresului 
social din Moldova, cauzează probleme 
grave de sănătate a populaţiei – o rată majoră 
de îmbolnăviri şi decese prin intoxicaţii, 
traume şi accidente, maladii cronice cardio-
vasculare, pulmonare şi hepatice, tumori 
maligne [3]. 

Publicitatea produselor de tutun, preţul 
lor mic, indiferenţa societăţii faţă de răspân-
direa tabagismului, accesibilitatea facilitată a 
articolelor din tutun pentru minori – toate 
aceste au contribuit la creşterea explozivă a 
consumului de tutun. Acest fapt este 
confirmat prin rata standard a mortalităţii, 
datorată cauzelor atribuite fumatului, care în 
Republica Moldova, prezintă o tendinţă de 
creştere, fiind de circa 2 ori mai mare, 
comparativ cu nivelul mediu al acestui 
indicator în Regiunea Europeană. 

Consumul ilicit de droguri, prin 
consecinţele sale iminente creşte exponenţial 
morbiditatea şi mortalitatea şi este unul din 
determinantele creşterii criminalităţii. Feno-
menul consumului de droguri ilicite [2] în 
Republica Moldova, în prezent, este perceput 
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şi analizat ca o realitate ce se reduce doar la 
lumea persoanei consumatoare de droguri şi 
nu este perceput drept o problemă a întregii 
societăţii. Rezultatele studiilor efectuate în 
Republica Moldova denotă că debutul consu-
mului de droguri survine majoritar sub 
vârsta de 15-18 ani, iar consumul ilicit de 
droguri de tip recreaţional în rândul tinerilor 
riscă să devină treptat parte componentă a 
culturii acestora.  

În Republica Moldova anual se înregis-
trează circa 150000 traume (40000 din ele 
fiind înregistrate la copii). E necesar de a 
menţiona că marea majoritate a traumelor 
(circa 70%) sunt habituale şi nu se exclude a 
fi consecinţe ale violenţei – flagel, care 
întotdeauna a existat în societatea umană, dar 
insuficient a fost estimat. Cu toate că, cazurile 
de violenţă cel mai frecvent au loc la 
domiciliu [2,3], de asemenea, pot fi întâlnite 
la locul de muncă şi în societate. La moment 
în Republica Moldova nu există un sistem 
informaţional unic care ar acumula centra-
lizat informaţia cu referinţă la cazurile de 
neglijenţă, abuz, trafic de fiinţe umane. 
Violenţa şi traumele aduc prejudicii enorme 
economiei naţionale şi au un impact negativ 
asupra sănătăţii populaţiei. Nenorocirea şi 
suferinţa oamenilor, cauzată de violenţă şi 
traume, nu întotdeauna poate fi estimată în 
cifre, cu atât mai mult, că majoritatea 
cazurilor rămân nedepistate. Categoriile de 
persoane cele mai afectate de acest flagel 
social sunt copiii, femeile, persoanele bolnave 
şi cele în vârstă [2,8]. 

În prezent, stabilitatea psihică a multor 
persoane este afectată de şomaj, sărăcie, 

inechităţi sociale în sănătate, acte de violenţă 
în familie şi societate. Sănătatea mintală 
reprezintă o componentă integrală a sănătăţii 
şi bunăstării comunitare şi individuale, 
fiecare cetăţean având dreptul legitim la o 
asistenţă de sănătate mintală adecvată [3,5]. 
Nici o ţară nu poate fi considerată civilizată 
din moment ce neglijează necesităţile în 
asistenţă adecvată persoanelor cu disabilităţi 
mintale. Serviciile de sănătate mintală în 
Moldova necesită reformare cu axarea pe 
deplasarea serviciilor spitaliceşti spre secto-
rul extraspitalicesc, prin instituirea centrelor 
comunitare – ca unitate de ajutor primar [12]. 
Evaluarea serviciilor de sănătate mintală a 
evidenţiat şi necesitatea de reformare a 
tratamentului şi îngrijirii persoanelor cu 
dereglări mintale. 

Alimentaţiei raţionale a elevilor i se 
acordă în ultimul timp o importanţă 
deosebită, fiind considerată unul din factorii 
care condiţionează realizarea performanţelor, 
cât şi restabilirea rapidă a organismului 
elevilor după efort, problemă de mare 
actualitate [1]. 

Este firesc că intre doi elevi de valoare 
egală mintală, cel care se alimentează mai 
raţional va avea un randament intelectual 
mai bun. Aceasta nu înseamnă că numai cu o 
hrană raţionalizată şi fără o pregătire cores-
punzătoare poţi deveni campion din punct 
de vedere intelectual. O alimentaţie raţională 
începută din copilărie şi continuă cu grijă pe 
tot parcursul vieţii asigură copiilor sănătatea 
şi dezvoltarea corespunzătoare, ajutându-i în 
obţinerea unor performanţe prin ridicarea 
capacităţii de studiu.  
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Republica Moldova este plasată geo-
grafic într-o zonă endemică, unde se observă 
o insuficienţă de iod în apă, aer şi sol de la 
10% în zonele de sud, şi de la 50% la 70% în 
zonele de nord şi centru. Locuitorii Moldovei 
consumă zilnic doar 40-60 mkg (norma pen-
tru maturi fiind de 120-150 mkg). Fiecare al 
treilea copil din Republica Moldova suferă 
din cauza deficitului de iod în mediul natural 
şi în alimentaţia zilnică. Mai mult de 37% din 
copiii cu vârsta cuprinsă între 8-10 ani 
prezintă forme vizibile de guşă endemică 
[4,7,8]. 

Cel mai frecvent maladiile infecţioase 
se întâlnesc la elevii claselor primare, din 
cauza imunităţii scăzute, poluării apelor, 
deoarece microbii intestinali circulă în apele 
reziduale contaminate în toate anotimpurile 
anului. În zona râului Bîc, ca urmare a 
depoluării insuficiente a apelor reziduale, au 
fost descoperiţi antigenii hepatitei virotice A. 
În localităţile cu aer poluat în urma activităţii 
industriale, de exemplu, în oraşul Rîbniţa a 
crescut de 1,5-2 frecvenţa bolilor bronho-
pulmonare [2]. 

Republica Moldova este poluată cu 
oxizi de sulf de 4 ori mai puţin decât 
poluarea venită din Ucraina, cu oxizi de azot 
de 6,5 ori faţă de emisiile produse de ţările 
aferente [8]. Cel mai frecvent acestea se 
pronunţă prin maladii ale aparatului respira-
tor la copiii clasele 10-12. În anul 2013 
emisiile nocive de la unităţile de transport 
auto, ca sursă principală de poluare a 
bazinului aerian, au constituit 79,6% din 
emisiile sumare, iar în oraşele mari această 
cotă a fost şi mai mare: Chişinău – 94,4%, 

Bălţi – 94,2%. Conţinutul de CO în emisii a 
alcătuit 74,4 mii tone, hidrocarburi 19,2 mii 
tone, NO2 – 9,1 mii tone, SO2 – 3,8 mii tone. 
Dacă la aceste cantităţi de poluanţi se mai 
adaugă cele 4,7 mii tone de funingine, 83 tone 
de plumb şi 0,11 tone de ben-zopirenă, ne 
dăm bine seama de ce se intensifică şi bolile 
cardiace, dermatologice, ale organelor audi-
tive [2, 8]. De asemenea, din cauza ploilor 
acide se declanşează accese de astm sau alte 
maladii ale aparatului respirator şi sporesc 
efectele acide în atmosferă.  

Pe primul loc în rândul maladiilor 
alergice şi respiratorii în Moldova continuă 
să se situeze astmul bronşic, numărul total al 
persoanelor cu această suferinţă depăşind în 
prezent cifra de 4000, dintre care 700 sunt 
copii. La pacienţii cu astmul bronşic se 
constată sensibilitatea la fungi atât izolate, cât 
şi în combinare cu sensibilizarea menajeră. O 
combinare tipică, în deosebi la populaţia 
rurală, este alergia la fungi şi praful menajer. 
Deci 75% sunt alergici la fungi, la praful 
menajer, ceilalţi au o imunitate foarte 
puternică. Factorii provocatori de alergie- 
alergienele sunt foarte diverşi. Exoalergenele, 
care pătrund în organism din mediul extern 
pot fi de natură infecţioasă: microbi, viruşi, 
precum şi substanţele apărute prin activitatea 
vitală a acestora sau neinfecţioasă: praful din 
încăpere, particulele de in, piele, păr, polenul 
plantelor [7,8]. 

De asemenea, întâlnim şi maladii diges-
tive la copiii claselor 10-12. Una din majorele 
cauze sunt medicamentele – antibioticele, 
sulfanioamidele, vitaminele, aspirina, anal-
gina, butadion, bromul, iodul, prin propri-
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etăţile lor, pot provoca alergii. Alergia 
medicamentoasă în majoritatea cazurilor 
apare în urma folosirii iraţionale a medica-
mentelor şi fără supravegherea medicului.  

Produsele alimentare constituie,la fel, o 
categorie importantă a exoalergenelor, deoa-
rece orice produs alimentar poate deveni 
alergen. Alergia poate fi cauzată de unul sau 
prin combinaţia a câtorva alimente, cum se 
întâmplă, de exemplu, la copii, manifes-
tându-se prin diateză, urticare, greţuri, vomă, 
diaree. Totodată, astfel de alimente ca brânza 
de vacă, hrişca, cartofii nu posedă, în fond, 
proprietăţi alergenice, fiind recomandate 
tuturor persoanelor suferinde, în special, de 
alergie alimentară [8]. Nerespectarea echili-
brului alimentar, precum şi a unor reguli de 
igienă elementară duc la dezechilibru nutri-
tiv, la o serie de tulburări şi chiar îmbolnă-
viri. De exemplu, consumarea unor cantităţi 
exagerate de dulciuri (zaharuri), mai ales la 
vârsta de creştere, şi neglijarea igienei din-
ţilor contribuie la formarea cariilor dentare, 
care se repercutează negativ asupra organis-
mului: dentiţie slabă, masticaţie superficială 
şi, în consecinţă, subnutriţie. 

În prezent, stabilitatea psihică a multor 
persoane este afectată de şomaj, sărăcie, 
inechităţi sociale în sănătate, acte de violenţă 
în familie şi societate. Sănătatea mintală 
reprezintă o componentă integrală a sănătăţii 
şi bunăstării comunitare şi individuale, 
fiecare cetăţean având dreptul legitim la o 
asistenţă de sănătate mintală adecvată [2,3]. 
De nervozitate cel mai mult suferă copiii 
claselor 11-12 (40-50%), cauza este, de 
asemenea, stresul acumulat până în prezent, 

afectând şi sistemul nervos, de asemenea, 
sunetele prea puternice din accesoriile cu 
sunete. De asemenea, şi dulciurile, absorbin-
du-se repede, trec în sânge şi dau naştere la 
hiperglicemie, care provoacă o hiperexcita-
bilitate nervoasă [6]. 

Faţă de Regiunea Europeană, analiza 
mortalităţii în funcţie de cauze de deces în 
populaţia generală la fel a scos în evidenţă 
faptul că principalele cauze de deces în 
Moldova sunt – bolile aparatului circulator, 
care deţin întâietatea [2], urmate de tumori, 
bolile aparatului digestiv, traume, otrăviri şi 
bolile aparatului respirator. Din numărul 
total de decese înregistrate în anul 2015 în 
Republica Moldova, 29% au fost în vârstă 
aptă de muncă. În funcţie de mediu de 
reşedinţă, circa 69% din numărul total de 
persoane decedate locuiau în zonele rurale. 

Factorul alimentar, de asemenea, este 
responsabil de majoritatea bolilor sistemului 
cardiovascular, bolilor de nutriţie şi meta-
bolism, bolilor aparatului digestiv, intoxica-
ţiile alimentare, cât şi de tumorile maligne a 
organelor sistemului digestiv şi excretor, 
glandei mamare [1]. 

Reieşind din cercetările efectuate de noi 
am depistat 40% din elevii claselor 10-12 sunt 
afectaţi de aceste maladii ale sistemului 
genito-urinar, cauza este poluarea apelor şi a 
numărului de antrenamente mare pe zi. 

Populaţia rurală, care constituie peste 
jumătate din locuitorii ţării, se confruntă cu 
grave probleme de aprovizionare, inclusiv 
centralizată, cu apă potabilă, ceea ce deter-
mină insuficienţa apei pentru necesităţi 
menajere şi pentru igiena personală, carenţă 
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din care rezultă sporirea îmbolnăvirilor prin 
maladii infecţioase. În acelaşi context de 
deficienţe sanitare se încadrează şi asigurarea 
cu sisteme de canalizare a apelor reziduale şi 
prelucrarea insuficientă a acestora în staţiile 
de epurare a apelor reziduale [2, 7], căci din 
circa 560 de staţii de epurare, doar o jumătate 
sunt în stare funcţională în prezent. 

Traume se depistează într-un procentaj 
mai mare aproximativ 35% doar la adoles-
cenţi. Cauza este insuficienţa calciului în oase 
[7]. În Republica Moldova anual se înre-
gistrează circa 150000 traume (40000 din ele 
fiind înregistrate la copii). E necesar de a 
menţiona că marea majoritate a traumelor 
(circa 70%) sunt habituale şi nu se exclude a 
fi consecinţe ale violenţei – flagel, care 
întotdeauna a existat în societatea umană, dar 
insuficient a fost estimat.  

Concluzii 
1. Un factor ecologic dăunător sănătăţii

elevilor este concentraţia crescută a gazelor 
nocive, întâlnit mai des în mediul urban al 
aerului atmosferic, din cauza poluării mediu-
lui. La copiii claselor 10-12 se întâlnesc mai 
des patologiile sistemului respirator: bronşita 
circa 75%.  

2. Populaţia urbană se confruntă cu
grave probleme de aprovizionare, inclusiv 
centralizată, cu apă potabilă, ceea ce deter-
mină insuficienţa apei pentru necesităţi me-

najere, igiena personală, carenţă din care 
rezultă sporirea îmbolnăvirilor prin maladii 
infecţioase, 35% a copiilor. 

3. Consumul apei insalubre are un
impact negativ pronunţat asupra sănătăţii 
populaţiei, cauzând dereglări ale metabo-
lismului mineral, sporind morbiditatea prin 
maladii ale sistemului renal, digestiv şi prin 
boli infecţioase – 40%a copiilor. 

4. Nerespectarea regimului termic şi
condiţiile igienice în şcoli, licee determină o 
incidenţă sporită de stări morbide acute şi 
cronice la copii şi adolescenţi. Nivelul redus 
al securităţii, lipsa condiţiilor igienice, neres-
pectarea regimului de muncă şi odihnă, se 
soldează cu impact nefast pentru sănătatea 
copiilor. 

5. Factorul alimentar este responsabil
de majoritatea bolilor sistemului cardiovas-
cular, de nutriţie şi metabolism, aparatului 
digestiv, intoxicaţiile alimentare, cât şi de 
tumori maligne a organelor sistemului diges-
tiv şi excretor. Incidenţa bolilor cardiovascu-
lare la copii constituie 1,6%. 

6. Publicitatea produselor de tutun,
preţul mic, indiferenţa societăţii faţă de 
răspândirea tabagismului, accesibilitatea faci-
litată articolelor din tutun pentru minori- 
toate contribuie la creşterea consumului de 
tutun în rândul copiilor. 
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Abstract: The elements of ecological culture în children should be formed from the earliest childhood, 
stimulating their motivation to study nature naturally. Using varied forms and methods în the cultivation of 
ecological culture helps children become inventive, find solutions, raise the problem, practice the imagination 
to give a helping hand to solving community problems. 

mpactul contemporan dintre societate şi 
mediu înconjurător a generat noi cerinţe 
faţă de personalitatea umană. Trăim 

într-un mileniu în care omenirea trece prin 
transformări ample la toate nivelurile vieţii. 
Aceste transformări se caracterizează nu 
doar prin beneficii aduse oamenilor, dar şi 
prin repercusiuni şi modificări negative, care 
se răsfrâng în mod direct asupra mediului 
înconjurător. 

În prezent, omenirea a conştientizat o 
serie de probleme grave, cum ar fi: poluarea 
mediului, limitarea resurselor şi rezervelor 
naturale, creşterea demografică, încălzirea 
globală, pandemiile etc. Acestea au depăşit 
domeniul de competenţă al specialiştilor, 
constituind obiective majore în problematica 
lumii contemporane. Degradarea mediului 
capătă formă continuă, datorându-se în 
totalitate intervenţiei omului, dar şi a unei 

crize ce ţine de lipsa culturii, unei culturi 
ecologice a civilizaţiei moderne [8]. 

De aceea, omenirea caută soluţii pen-
tru prevenirea unora dintre problemele me-
diului şi crearea unui mediu echilibrat şi 
propice vieţii. Însă, orice încercare de păs-
trare şi protejare a mediului nu se va solda 
cu succes dacă nu se va pune ca bază 
reeducarea principalului duşman şi benefi-
ciar al naturii – omul. 

Reeducarea omului se realizează prin 
diferite modalităţi care vizează: formarea 
atitudinii grijulii faţă de natură, formarea 
unui comportament adecvat în natură, 
formarea convingerilor şi abilităţilor de 
comportare adecvată în natură, altfel spus, 
formarea culturii ecologice. 

Pregătirea factorului uman în sprijinul 
ocrotirii naturii şi cu un acut simţ al 
responsabilităţii faţă de problemele mediului 

I 
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înconjurător trebuie să înceapă încă din 
frageda copilărie. Acest lucru se datorează 
receptivităţii copilului şi dorinţei nestăvilite 
de a studia tot ce e în jurul său. Sensibili-
zându-i pe copii, şi făcându-i să privească cu 
atenţie mediul înconjurător, punem baza 
unui comportament pozitiv ecologic durabil 
faţă de natură. 

Peste tot în lume, educaţia de mediu 
de rând cu cultura ecologică sunt o prioritate 
a zilelor noastre. 

Vârsta copilăriei este cea mai propice 
pentru demararea activităţilor pentru educa-
ţia de mediu şi trebuie să fie rezultatul unui 
lucru în echipă, la care îşi aduce aportul 
familia, prietenii, instituţiile de învăţământ, 
administraţia locală.  

Fenomenul culturii ecologice a fost 
studiat de mai mulţi cercetători N. Dejnicova, 
L. Ivanova, E. Clemeaşova. În Republica 
Moldova, cultura ecologică din perspectiva 
formării, a fost cercetată de E. Buzinschi 
(2002), cu referire la vârsta preşcolară mare 
[4].  

Conform concepţiei L. Pecico, cultura 
ecologică include: cultura activităţii cogni-
tive a copiilor prin cunoaşterea experienţei 
omenirii în interacţiunea om-natură, ca bază 
de valori naturale; succesul acestei activităţi 
rezidă în formarea atitudinilor durabile ale 
personalităţii faţă de natură în baza formării 
capacităţilor de a lua decizii alternative; 
cultura muncii; rezultatul muncii trebuie să 
dispună de categorii de utilizare duble ce nu 
ar dăuna naturii în urma realizării; cultura 
comunicării spirituale cu natura. 

Cultura ecologică în preşcolaritate 
înseamnă a învăţa copilul să înţeleagă nece-
sitatea păstrării şi ocrotirii naturii, să 
perceapă că fiecare acţiune asupra naturii 
trage după sine efecte pozitive sau negative, 
care la rândul lor, ne influenţează şi pe noi, 
fie în mod benefic, fie sunt în detrimentul 
nostru [10]. 

Menţionăm că, copiii sunt mai uşor de 
modelat, datorită sensibilităţii şi receptivi-
tăţii lor. Copiii sunt mereu curioşi şi doritori 
de a cunoaşte tot ce se află în jurul lor. 
Formând la copii elemente ale culturii 
ecologice prin acţiunile directe cu natura, ei 
îi descifrează tainele, înţeleg importanţa ei şi 
necesitatea de a o păstra sănătoasă în 
materia, dar şi pentru generaţiile din viitor. 

Scopul cercetării: cuantificarea modalită-
ţilor de formare a elementelor culturii ecologice la 
preşcolari. 

 
Material şi metodă 
În investigaţii au fost implicaţi 22 copii 

cu vârsta cuprinsă între 5-6 ani. Pentru 
realizarea cercetării trasate au fost utilizate 
următoarele metode: analiza literaturii de 
specialitate, observaţia, analiza produselor 
activităţii copiilor, conversaţia, experimentul 
pedagogic, metoda testelor, fişe de lucru, 
analiza cantitativă şi calitativă a datelor 
experimentale. 

 
Rezultate şi discuţii 
Într-un studiu cu privire la cultura 

ecologică – conştientizarea cunoştinţelor 
aprofundate şi integrarea acestora în modul 
de gândire şi de acţiune, din Statele Unite ale 
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Americii, K. Coyle [5] a arătat că există o 
neînţelegere şi confuzie profundă în ceea ce 
priveşte educaţia ecologică şi că în multe 
cazuri ceea ce este considerat sau raportat ca 
educaţie este, de fapt, doar o sumară 
transmitere de date. Există numeroase şi 
variate surse de informare, de la cercetarea 
academică până la educaţia informală, unele 
permiţând autoeducarea participanţilor, în 
timp ce altele necesită sistematizarea infor-
maţiei, adică includerea lor în programe 
educaţionale concepute tocmai pentru a 
asigura transmiterea corectă a acestora şi 
aprofundarea lor de către cei cărora li se 
adresează. Aceste rezultate subliniază toc-
mai necesitatea comunicării dintre specia-
liştii în domeniul ecologiei, protecţiei 
mediului şi publicul larg, pentru a evita 
formarea de concepţii şi idei greşite în 
rândul celor din urmă. Majoritatea oameni-
lor acumulează o masă de date diverse şi 
deseori necorelate, câteva principii adesea 
eronate, numeroase opinii cu un număr mic 
de conexiuni şi un nivel şi mai redus de 
înţelegere, ajungând să creadă că au 
cunoştinţe mult mai vaste privind domeniul 
ecologiei decât în mod real. Educaţia 
ecologică reprezintă numai un prim pas al 
unui proces al cărui rezultat final ar trebui să 
fie transformarea participanţilor în persoane 
judicioase şi motivate cu un puternic 
angajament către cauza ecologică. În opinia 
lui K. Coyle [5] „formarea adevăratei culturi 
ecologice necesită timp. Atingerea ei nu 
poate fi realizată cu ajutorul unui cuptor cu 
microunde educaţional”, existând câţiva paşi 

care trebuie parcurşi obligatoriu pentru a 
atinge nivelul culturii ecologice: 

 conştientizarea – cunoaşterea existen-
ţei unei probleme şi a importanţei 
acesteia, fără însă a fi familiar cu 
complexitatea sa, implică o dorinţă 
de acţiune limitată; 

 consecvenţa în conduita personală – 
înţelegerea anumitor subiecte mai 
accesibile cu privire la problemele de 
mediu, care se reflectă în modificări 
de comportament, dar nu necesită o 
cunoaştere detaliată a situaţiei; 

 cultura ecologică – rezultatul unui 
program amplu de educaţie ecolo-
gică, pe parcursul căreia participantul 
progresează de la stadiul de înţele-
gere profundă la dezvoltarea unor 
competenţe, ajungând în final la 
dorinţa şi capacitatea de a acţiona. 

Pe lângă toate acestea, cultura ecolo-
gică presupune şi existenţa unei identităţi 
individuale şi colective. Prin procesul educa-
ţional de redescoperire a valorilor patrimo-
niului natural şi cultural al unei zone, unul 
din obiectivele obligatorii ale educaţiei 
ecologice este angrenarea individului şi a 
comunităţii într-un proces de autocunoaştere 
[9]. 

Mediul înconjurător, aşa cum ni se 
prezintă în prezent este în mare parte o 
creaţie a omului, iar la rândul său schimbă-
rile care se produc în cadrul acestuia pot 
influenţa evoluţia societăţii umane. Degra-
darea mediului, după cum am menţionat, 
este efectul unei grave crize de civilizaţie, 
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care se datorează intervenţiei omului în 
natură. 

Cercetările, pe parcursul istoriei, au 
demonstrat că omul nu se naşte fiinţă 
culturală. Ea urmează să devină pe parcursul 
creşterii şi dezvoltării sale, constituind un 
proces complex, care trebuie să înceapă de 
timpuriu. Această devenire se realizează 
prin perceperea şi înţelegerea, încă din 
copilărie, a mediului înconjurător în care 
omul este parte componentă şi care este un 
mediu plin cu valori culturale. 

Cultura este o noţiune ce vizează, 
după cum găsim în dicţionarul explicativ [7], 
totalitatea valorilor materiale şi spirituale 
create de omenire şi a instituţiilor necesare 
pentru comunicarea acestor valori. Cultura 
fiind orice produs al gândirii şi activităţii 
umane devine un bun comun societăţii. Ea 
cuprinde toate produsele materiale şi 
nemateriale ale omului, tot ceea ce este 
transmis mai degrabă social şi nu biologic. 

Cultura ecologică a fost studiată din 
cele mai vechi timpuri, intercalându-se cu 
termenul de educaţie pentru mediu, mai 
târziu cu educaţie ecologică. Pe parcurs, s-a 
realizat o delimitare conceptuală a terme-
nilor de educaţie ecologică şi cultură 
ecologică, cultura fiind un rezultat al 
educaţiei ecologice.  

W. Brunner [3] menţionează că cultura 
ecologică se manifestă prin exprimarea 
atitudinii grijulii faţă de resursele naturale în 
scopul protecţiei şi conservării acestora. 

Cultura ecologică, după cum afirmă A. 
Teleman [12] este o finalitate a educaţiei 
despre mediu şi vizează dezvoltarea respon-

sabilităţii faţă de mediu, motivaţia de a 
participa la activităţi de îmbunătăţire a 
mediului prin promovarea unui stil de viaţă 
compatibil unui mediu natural sănătos şi 
propice vieţii. 

Conform altor opinii [11, 13] cultura 
ecologică se manifestă prin atitudine grijulie 
faţă de natură, prin executarea unor măsuri 
ce vizează păstrarea şi îmbunătăţirea 
mediului. 

Astfel că, analizând conceptele ce se 
referă la ecologie, educaţie ecologică, cultură 
putem afirma că cultura ecologică reprezintă 
un sistem de valori care vizează atitudini şi 
comportamente adecvate în mediul natural, 
în scopul protejării şi păstrării acestuia.  

Cultura ecologică cuprinde următoa-
rele component [1]: 

 componente cognitive - idei, cunoştinţe, 
opinii despre mediu; 

 componente axiologice - valori, modele 
de comportamente, atitudini, convin-
geri ce vizează ocrotirea şi protejarea 
mediului; 

 componente normative – normele, regu-
lile, care reglementează cadrul legal;  

 componente simbolice – simbolurile sau 
semnele convenţionale asimilate prin 
educaţie şi care dobândesc înţeles prin 
consens social – cuvinte, imagini 
vizuale, obiecte. 
Cultura ecologică are ca scop formarea 

conştiinţei ecologice şi a comportamentului 
adecvat în natură. N. Vrednic vorbeşte 
despre cultura ecologică ca fiind un impe-
rativ al timpului în care trăim [13], întrucât 
constituie una din problemele primordiale 
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cu care se confruntă omenirea. Astfel că, a 
căpătat sensul de o nouă tendinţă în 
mentalitatea şi comportamentul uman, care 
la un moment dat a început a se manifesta 
prin indiferenţă faţă de natură, prin nihilism 
şi analfabetism ecologic.  

Un om ce deţine o bună cultură ecolo-
gică devine dintr-un contemplator pasiv al 
evenimentelor, dintr-o persoană cu o 
atitudine critică faţă de starea mediului, un 
apărător activ al naturii, un adept al 
comportamentului civilizat şi adecvat faţă de 
mediul înconjurător [13]. 

 Cultura ecologică include mai multe 
componente. În primul rând, conştiinţa că 
suntem oameni – homo sapiens, mama 
noastră fiind natura, fără de care avem 
anumite obligaţiuni, cea mai importantă 
constând în folosirea raţională a resurselor 
ei. În al doilea rând, trebuie să înţelegem că 
astăzi, utilizând aceste resurse, le împru-
mutăm de la generaţiile viitoare. În al treilea 
rând, trebuie să acceptăm, în legătură cu 
ultima remarcă, noua filozofie a omenirii - 
cea a dezvoltării durabile. Aşadar, cultura 
ecologică face parte din cultura general 
umană. 

Prin urmare, formarea culturii ecolo-
gice este un proces deloc simplu, care 
implică formarea unui sistem individualizat 
de valori ecologice în corespundere cu 
tendinţele noii societăţi şi care ar determina 
restabilirea bunelor practici şi maniere ce ţin 
de protecţia mediului. Altfel spus, cultura 
ecologică se referă direct la conceptul de 
conştiinţă ecologică, având ca scop reorien-

tarea acesteia în direcţia protejării mediului 
înconjurător.  

Încă de la vârsta mică copiii trebuie să 
înveţe să respecte legile naturii, să înţeleagă 
necesitatea protejării mediului, cum să con-
tribuie la refacerea naturii prin menţinerea 
curăţeniei şi îngrijind frumuseţea ei oriunde 
s-ar afla, să înţeleagă că ocrotind natura se 
ocrotesc pe ei înşişi. 

Astfel că, grădiniţei, alături de familie, 
îi revine rolul de a educa copiii în spiritul 
ocrotirii naturii, şi de a le forma deprinderi şi 
atitudini de comportament adecvat în natură 
şi faţă de natură.  

În acest scop Curriculum-ul educaţiei 
copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară 
propune, în ajutorul cadrelor didactice, obi-
ective-cadru, obiective de referinţă, exemple 
şi conţinuturi de învăţare cu referire la 
formarea culturii ecologice la preşcolari. La 
vârsta de 1-3 ani Curriculum-ul nu prevede 
obiective şi conţinuturi care se referă concret 
la dezvoltarea culturii ecologice la preşcolari, 
aceasta realizându-se prin intermediul unor 
obiective şi conţinuturi referitoare la 
familiarizarea cu natura, propuse în aria 
curriculară „Cunoaşterea lumii, dezvoltarea 
personală şi socială”; l a vârsta de 3-7 ani, în 
aria curriculară „Ştiinţe, educaţia pentru 
mediul ambiant şi cultura ecologică”, Curri-
culum-ul prevede următoarele obiective şi 
conţinuturi cu referire la formarea elemen-
telor culturii ecologice [6].  

Pentru formarea culturii ecologice la 
preşcolari educatorul trebuie să găsească 
cele mai variate, dar şi cele mai optimale 
metode. Printre metodele specifice dezvol-
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tarea culturii ecologice la preşcolari sunt: 
observarea, experimentul, experienţa şi 
modelarea. 

Experimentul de constatare a fost 
lansat cu scopul de a determina nivelul 
culturii ecologice a preşcolarilor de 5-6 ani. 
Experimentul s-a desfăşurat în condiţii 
obişnuite, în momente de optimă activitate, 
evitându-se oboseala. Fişele pentru evalu-
area nivelului de cunoştinţe corespund 
particularităţilor de vârstă şi Curriculum-
ului preşcolar. 

 Fişa numărul 1 prevedea următoarele 
sarcini: observă şi comentează cum se 
distruge natura vie; colorează plantele şi 
spune cum le vei ocroti. Astfel punctajul 
maxim pentru realizarea acestei fişe fiind 12 
puncte. 

În urma analizei rezultatelor obţinute 
de copii la această fişă am constatat 
următoarele: 4 copii (18,18%) au executat 
fără nici o greşeală însărcinările, acumulând 
punctajul maximal de 12 puncte; 1 copil 
(4,54%) a acumulat 10 puncte; 4 copii 
(18,18%) au acumulat 9 şi, respective 4 copii - 
8 puncte; 2 copii (9,09%) au acumulat 7 
puncte; 1 copil (4,54%) – 6 puncte; 3 copii 
(13,63%) – 5 puncte; 2 copii (9,09%) – 4 
puncte şi 1 copil (4,54%) a acumulat 3 
puncte. Cele mai frecvente greşeli comise de 
copii a fost să comenteze cum se distruge 
natura; au colorat plantele, dar nu au putut 
să explice cum le-ar putea ocroti. 

Fişa numărul 2 prevedea următoarele 
sarcini: taie cu o linie intrusul, argumen-
tează; ajută autospecialele să ajungă la 
destinaţie. Punctajul maximal acordat pentru 

această fişă a fost de 12 puncte, câte 6 puncte 
pentru fiecare item.  

Realizând această fişă majoritatea 
copiilor au depistat intrusul din şirurile 
propuse, dar au întâmpinat dificultăţi la 
argumentarea alegerii. Itemul 2 al sarcinii le-
a creat puţină confuzie, dar majoritatea au 
dat răspunsuri corecte. Astfel, un punctaj 
maximal l-au obţinut 7 copii (31,81%); 2 copii 
(9,19%) au acumulat câte 11 puncte; câte 4 
copii (18,18%) au acumulat câte 10, 9 şi 
respectiv, 6 puncte; 1 copil (4,54%) a 
acumulat 7 puncte.  

Fişa numărul 3 prevedea: colorează 
cercul în dreptul imaginii care indică acţiuni 
de protecţie a naturii; încercuieşte imaginile 
în care copiii procedează incorect; povesteşte 
cum trebuie protejată natura. Pentru 
determinarea corectă a imaginilor copiii 
puteau acumula câte 3 puncte, iar pentru 
propunerea soluţiilor de protejare a naturii – 
4 puncte. În total fişa a fost apreciată cu 10 
puncte. 

Rezultatele obţinute la îndeplinirea 
acestei fişe au fost următoarele: 40,9% din 
copii au acumulat punctajul maxim de 10 
puncte; 22,72% – au acumulat câte 9 puncte; 
27,27% au acumulat între 6-7 puncte şi 4,54% 
din copii au acumulat 4 puncte.  

Dificultăţile întâmpinate de copii la 
realizarea acestei fişe au fost în ceea ce 
priveşte propunerea soluţiilor pentru prote-
jarea naturii, dar au comis şi erori, unele 
imagini cu acţiuni incorecte percepându-le 
ca fiind benefice pentru natură. Pentru o 
generalizare a performanţelor copiilor, rezul-
tatele lor au fost plasate într-un centralizator.  
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Conform punctajului propus pentru 
fiecare fişă copiii puteau obţine între 0 şi 34 
puncte. În baza descriptorilor de perfor-
manţă, s-au structurat următoarele nivele 
cognitive: 34-29 puncte – nivel superior; 28-
18 puncte – nivel mediu şi 17-0 puncte nivel 
inferior.    

Astfel, analizând datele din centrali-
zator în concordanţă cu nivelurile cognitive 
am obţinut următoarele:  

 22,72% din copii au vizat un nivel 
superior, ei pot să observe şi comen-
teze, în baza imaginilor, cum se dis-
truge natura vie; să numească plante şi 
animale pe cale de dispariţie din ţara 
noastră; să coloreze corespunzător 
florile; să propună soluţii creative de 
ocrotire a plantelor rare, a naturii în 
general; 

  45,45% din copii au exteriorizat un 
nivel mediu; aceşti copii pot să argu-
menteze mai superficial imaginile ce 
demonstrează distrugerea naturii în-
conjurătoare; cunosc unele plante şi 
animale din Cartea Roşie; pot identi-
fica acţiunile de ocrotire a naturii de 
cele de pericol, dar întâmpină dificul-
tăţi la argumentarea deciziilor;  

 31,81% din copii au vizat nivel inferior, 
ei descriu cu greu situaţia de pericol 
pentru natură redată în ele; să iden-
tifice plantele rare din ţara noastră; 
depistează intrusul din şirurile date, 
dar fără ca să explice alegerea; întâm-
pină dificultăţi în propunerea unor 
soluţii de ocrotire a naturii la general. 

Deci, în urma realizării probelor expe-
rimentului de constatare, observăm că majo-
ritatea copiilor (77,35%) întâmpină dificultăţi 
la propunerea soluţiilor de protejare a 
naturii, la argumentarea situaţiilor compor-
tamentale adecvate sau inadecvate în natură.  

Preşcolaritatea este etapa iniţială de 
formare a personalităţii umane. Familiari-
zarea copiilor cu natura trebuie iniţiată la o 
vârstă fragedă. Obiectivul principal al 
educaţiei ecologice rezidă în formarea 
iniţială a elementelor culturii ecologice; 
formarea unei atitudini corecte a copilului 
faţă de natura înconjurătoare, faţă de sine şi 
oameni ca parte componentă a naturii. 
Copiii învaţă să se stabilească legături între 
natura vie şi natura inertă, relaţia unui 
organism viu cu mediul de existenţă, 
adaptarea la acesta. Studierea influenţei 
naturii asupra activităţii umane, care este 
asociată cu utilizarea resurselor naturale, 
poluare, protecţia mediului. 

La copii apare încrederea în sine. La 
copii de rând cu dorinţa de a acţiona de sine 
stătător, se estimează şi dorinţa de a se 
conforma cu cerinţele adulţilor – să fie bun. 
Acţiunile copiilor în orice activitate îmbracă 
un caracter intenţionat. Există o orientare 
spre un anumit model, iar primele repre-
zentări referitoare la mediu sunt formate sub 
influenţa unor modele de comportament 
adecvat. Sub influenţa adulţilor la copii 
apare dorinţa de a face ceva folositor pentru 
alţii, pentru plante şi animale.  

Prin urmare, preşcolarii au un şir de 
particularităţi de vârstă specifice, dar numai 
utilizate corect pot fi eficiente în realizarea 
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formării elementelor culturii ecologice. 
Printre acestea menţionăm [12]:  

 sesizarea globală a naturii – la această 
vârstă copilul nu se separă pe sine 
însăşi de mediul înconjurător; el nu 
ştie ce îi aparţine lui şi ce nu; pentru el 
natura e ceva „foarte departe”, apoi 
această particularitate cu vârsta se 
pierde; 

 animismul - procesul, când obiectele 
neînsufleţite de natură sunt percepute 
de către copii ca fiinţe vii; 

 egocentrismul - omul, copilul este cen-
trul întregii lumi şi toate obiectele din 
natură există pentru a ne fi nouă bine; 

 percepţia emoţională a mijloacelor ilustra-
tive viu colorate - la copiii de vârstă 
preşcolară predomină percepţia ilus-
trativ-emoţională a naturii, până la 8 
ani la copii predomină activităţile 
conduse de emisfera dreaptă; copilul 
percepe, gândeşte prin imagini, chi-
puri, la concret, doar la 8-10 ani începe 
să se dezvolte gândirea abstract; de 
aceea, educatorii, trebuie să utilizeze 
cât mai multe materiale didactice, 
imagini, viu colorate. 
Astfel, ţinând cont de particularităţile 

de vârstă, este necesar să se creeze condiţii 
favorabile pentru selectarea şi aplicarea celor 
mai bune practici, căi metodologice care ar 
contribui la formarea elementelor culturii 
ecologice în preşcolaritate. 

Deci, formarea elementelor culturii 
ecologice la preşcolari presupune un proces 
complex, care cere multă muncă, selectarea 

celor mai optime metode şi forme specifice 
educaţiei pentru mediu.  

 La copiii de vârstă preşcolară forma-
rea elementelor culturii ecologice se poate de 
realizat mai mult la nivelul formării 
deprinderilor şi al trăirilor afective, decât a 
cunoştinţelor. Ori de câte ori este posibil, 
trebuie de pus copilul în situaţia de a 
acţiona, a reacţiona, de a manifesta atitudini. 
Copiii trebuie încurajaţi să ia parte la 
activităţi la aer liber: grădinărit, excursii în 
natură, acţiuni de salubrizare şi altele. 

În acest context pentru formarea 
elementelor culturii ecologice în cadrul 
activităţilor cu copiii s-au aplicat diverse 
metode – observarea, plimbarea, excursia, 
activităţi experenţiale simple, studiu de caz, 
metoda cubului, metoda pălăriilor gândi-
toare, asaltul de idei, lotusul de grup, 
diverse jocuri (Micii ecologişti, Fiecare deşeu 
la locul său, Final pentru povestea mea etc.). 

Astfel, în cadrul activităţilor proiectate 
şi realizate cu copiii scopul a fost de con-
solidare a cunoştinţelor şi deprinderile în 
ceea ce priveşte formarea unor elemente ale 
culturii ecologice la copii.  

În cadrul experimentului de control am 
aplicat aceleaşi fişe în calitate de instrumente 
de evaluare utilizat şi la etapa de constatare 
şi analizând rezultatele exteriorizate de copii 
am constat o îmbunătăţire a descriptorilor de 
performanţă: 31,81% din copii au exteriorizat 
un nivel superior; 59,09% - nivel mediu şi 
nivel inferior – 9,09% din copii.  

Deci, în urma aplicării traseului meto-
dologic de formarea a elementelor culturii 
ecologice s-a determinat o îmbunătăţire a 
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performanţelor copiilor atât la nivel canti-
tativ, cât şi calitativ.  

Concluzii 
Ocrotirea naturii, păstrarea echilibrelor 

biologice din ecosisteme trebuie să constituie 
o preocupare a fiecărui om, începând încă de
la vârste fragede. Copilul manifestă o 
curiozitate senzorială în plină dezvoltare şi, 
dacă ştim să-i prelungim această curiozitate, 
ea devine suportul dorinţei de cunoaştere. 

Formarea elementelor culturii ecolo-
gice implică formarea unui sistem indivi-
dualizat de valori ecologice în corespundere 
cu tendinţele noii societăţi şi care determină 
restabilirea bunelor practici şi maniere ce ţin 

de protecţia mediului. Formarea elementelor 
culturii ecologice la preşcolari se axează pe o 
gândire şi atitudine centrată pe promovarea 
unui mediu natural propice vieţii şi dezvol-
tării spiritului de responsabilitate faţă de 
mediu. Elementele culturii ecologice la copii 
trebuie formate din cea mai fragedă copi-
lărie, stimulându-le motivaţia de a studia de 
sine stătător natura. Utilizarea formelor şi 
metodelor cât mai variate în cultivarea 
culturii ecologice ajută copiii să devină 
inventivi, să găsească soluţii, să scoată la 
iveală problem, să exerseze imaginaţia 
pentru a da o mână de ajutor rezolvării 
problemelor comunităţii. 
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 The article describe the promotion of green Economy în the Republic of Moldova which is coordinated 
by the interministerial Working Group on sustainable and green Economy and it is focused on the 
development of Road Map on Green Economy energy efficiency, organic agriculture sustainable production 
and consumption greening SIMES, RECP sustainable transport, green citios, green Office, green Meeting etc) 
implemented within the EUEaP GREEN Program (NEP, OECD, UNECE and UNITAR). 

 Cuvinte cheie: economie verde, dezvoltare durabilă, producere şi consum durabil, Bioeconomie, Eco-
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onceptul de dezvoltare de Ecoecono-
mie marchează o etapă nouă – 
trecerea de la modelul de dezvoltare 

care tratează protecţia mediului drept o 
povară economică, spre un model care 
foloseşte protecţia mediului ca una din 
priorităţile stringente de creştere a economiei. 
Ecoeconomia trebuie percepută în contextul 
dezvoltării durabile şi al reducerii sărăciei ca 
unul dintre mecanismele de bază în atingerea 
dezvoltării durabile şi ca un mijloc de 
utilizare eficientă a resurselor şi energiei, de 
aplicare a tehnologiilor mai pure, cu emisii 
de carbon şi poluare redusă şi de minimizare 
considerabilă a riscurilor de mediu. 

Promovarea conceptului economiei 
(economiei verzi) în Repiblica Moldova se va 
realiza prin integrarea principiilor economiei, 
protecţiei mediului şi adaptăii la schimbările 

climatice în documente de politici sectoriale 
astfel încât până în anul 2020 acestea să fie 
integrate prioritar în instruire, transport, 
construcţii, comerţ, servicii şi alte domenii de 
dezvoltare social economică a ţării. Acest 
proces presupune modificarea modelelor de 
producţie şi consum durabile iar schimbarea 
se poate face cu ajutorul reglamentelor legis-
laţiei naţionale şi internaţionale, fiscalităţii, al 
deciziilor juridice, al solicitărilor din partea 
publicului etc. 

  
Promovarea unei noi eco-economii în 
Republica Moldova în contextul Dez-
voltării Durabile 
Omenirea este în căutarea de noi 

soluţii. Acest lucru se desfăşoară de mai bine 
de o jumătate de secol, iar ea trebuie să se 
bazeze pe o nouă „revoluţie” care este 

C 
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necesar să aibă loc extrem de rapid, chiar sub 
ochii noştri. Este vorba de o „revoluţie infor-
maţională” care militează pentru o societate a 
cunoaşterii. Ea necesită transformări profun-
de de ordin economic, educaţional, inte-
lectual şi psihologic. 

Noua economie trebuie să se bazeze pe 
mijloace proprii, fie ele noi sau vechi dar care 
se află în un nou stadiu al cunoaşterii. Noile 
tehnici şi tehnologii ţin de informatizare şi 
vor determina o nouă configuraţie a econo-
miei, care trebuie să se bazeze pe următoarele 
premize: 

1. atâta vreme cât natura nu a avut 
oameni, ea nu a trecut prin situaţii se criză, şi 
nici nu si-a distrus bazele materiale şi 
energetice: 

 2. omul, prin desprinderea sa de 
legităţile naturale, a alterat relaţiile om-
resurse, şi nu s-a interesat de refacere, reci-
clare şi autocurăţire, aşa cum a făcut natura 
înaintea sa; 

 3. dacă preluăm modelele naturii, 
atunci trebuie ca toate efectele negative să le 
preîntâmpinăm şi anihilăm; 

 4. toată existenţa umană trebuie să fie 
concepută în condiţiile specifice naturii, care 
funcţionează pe baza unor circuite închise 
sau aproape închise (ca o spirală evolutivă 
strânsă), în care resursele trebuiesc folosite şi 
recuperate cu pierderi minore, iar deşeurile 
să fie integral reutilizate; 

 5. folosirea noilor resurse materiale 
trebuie doar să completeze pe cele care sunt 
în circulaţie, dar şi atunci fără a se depăşi 
capacitatea de regenerare naturală a planetei; 

 6. trebuie să se renunţe la „misiunea 
civilizatoare” a omului asupra naturii, misi-
une care s-a dovedit catastrofală şi să se 
acţioneze în ideea că omenirea trebuie să 
accepte că sunt necesare schimbări impor-
tante de comportament pentru ca aceasta să 
se încadreze în parametrii de funcţionare de 
care dispune planeta noastră; 

 7. este necesar ca omenirea să asigure o 
activitate coerentă la nivel planetar pentru a 
stopa creşterea continuă a efectelor negative 
declanşată de acţiunile omenirii de până 
acum, pentru a se ajunge la stoparea lor şi 
apoi la descreşterea efectelor lor. 

Noua economie trebuie să pornească de 
la o serie de principii care s-au conturat în 
numeroase studii realizate în ultimele decenii 
de către o pleiadă de oameni grupaţi în 
anumite cluburi (Roma, Budapesta ş.a.), sau 
care au acţionat singuri ori în cadrul unor 
organisme internaţionale şi care, din raţiuni 
practice, reflectă cerinţele şi aspiraţiile ime-
diate ale omenirii în aceste momente de 
răscruce. Aceste principii pot fi sintetizate 
astfel: 

 1. Principiul existenţei umane la nive-
lul planetei noastre în cerc închis; 

 2. Principiul reintegrării omului în 
natură; 

 3. Principiul de a nu face rău naturii; 
 4. Necesitatea păstrării şi chiar a 

creşterii biomasei, biodiversităţii şi biopro-
ductivităţii planetei; 

 5. Principiul asigurării existenţei per-
manente a resurselor necesare omenirii; 

 6. Principiul existenţei concomitente a 
unor eficienţe economice, ecologice şi sociale; 
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7. Principiul după care existenţa soci-
ală este interactivă cu mediul ambiant; 

8. Necesitatea trecerii de la o creştere
demografică necontrolată la cea bazată pe 
responsabilitatea fiecăruia de a se încadra în 
necesităţile sociale şi potenţialul economic 
real; 

9. Principiul echităţii sociale;
10. Responsabilizarea guvernanţilor

pentru modul în care gestionează şi sporesc 
resursele în vederea asigurării viitorului 
generaţiilor viitoare; 

În această nouă economie omul şi 
nevoile sale trebuie să fie precumpănitoare. 
Ea nu mai trebuie să se bazeze pe jocul cererii 
şi ofertei de pe actuala piaţă economică, ci 
trebuie să deplaseze centrul său de greutate 
spre interesul tuturor, deci trebuie să 
promoveze o politică bazată pe nevoile 
colective, nu pe cele individuale. Ea trebuie 
să fie o societate a informaţiei, o societate 
democratică bazată pe specialişti în diferite 
domenii, deci o societate teocratică care va 
asigura priorităţi în dezvoltarea învăţămâ-
ntului şi cercetării ştiinţifice. 

Preocupările pentru dezvoltarea econo-
mică viitoare a omenirii au apărut mai de 
multă vreme iar perspectivele epuizării 
petrolului au accelerat acest proces, în sensul 
regândirii viitorului societăţii umane în 
epoca post-petrol. 

Astfel s-a revenit la reanalizarea resur-
selor planetei. Şi aşa s-a ajuns la conceptul de 
BIOECONOMIE. El a apărut în urmă cu cca 5 
ani. La conturarea şi structurarea sa lucrează 
oameni din ţări foarte diferite, ca de exemplu, 
din SUA, Canada, Australia, Anglia şi 

bineînţeles, specialişti din mai toate ţările 
Uniunii Europene. Că încă suntem la început 
o dovedeşte chiar definiţia sa, care se
schimbă de la un moment la altul şi care şi 
nouă ni se pare incompletă [4]. 

Materialul pe care-l prezentăm în 
continuare se bazează pe lucrările conferinţei 
„New Skills for a European Bioeconomy,” 
ţinută la Bruxelles în noiembrie 2012. 

Prin bioeconomie se înţelege „produ-
cerea de resurse biologice regenerabile şi 
conversia lor în hrană, furaje, produse biolo-
gice şi bioenergie. Ea include domenii ca 
agricultura, silvicultura, pescăria, producţia 
de alimente, celuloză şi hârtie, ca şi părţi din 
industriile chimică, biotehnologică şi ener-
getică”( Guy,2012). 

Bioeconomia pregăteşte epoca post-
petrol, prin realizarea unui concept de 
multidisciplinaritate şi interdisciplinaritate 
îm viziunea unor activităţi în lanţ, care leagă 
producerea de resurse biologice regenerabile 
de sistemele economice care le transformă în 
bunuri şi surse noi de energie, dar care 
trebuie să ţină cont necondiţionat de mediul 
ambiant. Pentru aceasta în conceptul de 
bioeconomie conlucrează învăţământul, edu-
caţia, cercetarea, activitatea de inovare, agri-
cultura şi mediul în toată complexitatea sa 
(fizico-chimic, biologic şi ecologic), dar şi 
diferitele sisteme ecologice de pe sol şi din 
ape, tot mai numeroase sectoare industriale. 
În acest fel se asigură o economie durabilă. 
Este deci vorba / se poate vorbi de o etapă/ 
fază nouă în dezvoltarea mai vechiului 
concept de dezvoltare durabilă, prin punerea 
în prim plan a resurselor biologice, cu tot 
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corolarul lor de aspecte şi pe valorificarea 
acestora graţie celor mai noi cuceriri ale 
ştiinţei din toate domeniile sale. 

Bioeconomia implică schimbări pro-
funde politice, legislative, sociale de educaţie, 
morală, o intensificare a schimbului de infor-
maţii între oamenii implicaţi în această 
activitate, crearea unor colective de cercetare 
mixte pe plan internaţional, dar şi crearea 
unui învăţământ modern, adecvat noii 
viziuni economice. 

Bioeconomia are deci un viitor previ-
zibil, în care rafinăriile de petrol vor fi 
înlocuite de biorafinării, în care biomate-
rialele regenerabile brute vor înlocui pe cele 
realizate prin procedee chimice, folosindu-se 
materiale fosile neregenerabile, în care se 
revine, pe o treaptă calitativ superioară, la 
produse naturale din care se fac alimente, 
produse de uz comun şi bunuri diverse. Un 
aspect important este acordat recuperării 
deşeurilor, refolosirii şi reciclării lor la maxim 
şi păstrării calităţii mediului, astfel încât 
acesta să poată asigura producţia de bunuri 
materiale regenerabile pe timp nelimitat. 

Bioeconomia se inspiră din procesele 
naturale, foloseşte mult mai mult energia 
solară şi caută să deruleze procese fără 
rezidii. 

Bioeconomia se implică pentru realiza-
rea unor producţii mai mari variate de 
resurse biologice regenerabile pentru crearea 
de tehnologii noi, adăugarea de plus valoare 
la produse prin inovări noi în ştiinţele vieţii şi 
prin crearea de laturi noi de bunuri în 
economie, prin evitarea la maxim a poluării 

şi dezvoltarea unor sisteme noi de protecţie a 
mediului [4]. 

Bioeconomia poate oferi omenirii: 
- securitatea alimentară, 
- o gestionare mai bună şi pe timp 

îndelingat a resurselor naturale regenerabile, 
-  reducerea dependenţei de resursele 

neregenerabile, 
- o economie mai echilibrată, 
- atenuarea şi adaptarea societăţii 

umane la schimbările climatice, 
- crearea de noi locuri de muncă în 

industrii noi sau modificate, 
- un nou mod de viaţă 
Realizarea unei bioeconomii reale 

necesită: 
- elaborarea unui plan de creare şi de 

implementare a bioeconomiei, 
- realizarea unor programe de cercetare 

coerente în toate domeniile implicate, 
- desfăşurarea unei politici coerente de 

aplicare, 
- schimbări în legislaţiile naţionale şi 

internaţionale, 
- investiţii mari în cunoaştere, inovare 

şi activitate participativă, 
- dialog de informare cu societatea, 
- programe de educaţie multidiscipli-

nară orientate în scopul creării de noi 
specialităţi pentru implementarea bioeco-
nomiei, 

- crearea de infrastucturi noi, 
- cooperare internaţională, în schimb 

intens de informaţii, 
- dezvoltarea activităţilor bioeconomice 

pe circuite, cu interacţiuni şi retroacţiuni de 
autoreglare, 
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- stimularea inovaţiei sociale. 
Bioeconomia va deveni o componentă 

importantă a dezvoltării durabile, deoarece 
ea are impacte favorabile asupra mediului, 
asupra activităţilor economice şi asupra vieţii 
sociale în ansamblul ei.  

Experţii din Comunitatea Europeană 
au estimat că bioeconomia se poate realiza 
destul de rapid. De pe acum termenul limită 
pentru ajungerea ei la maturitate este 
prevăzut a fi anul 2030, când benzina va fi 
înlocuită cu biocombustibil în proporţie de 
68%, când bioeconomia va crea 1,18 milioane 
de noi locuri de muncă, când se va realiza o 
producţie prin bioeconomie în valoare de 62 
miliarde de euro în inginerie domestică, în 
construcţii şi produse alimentare. Conco-
mitent se prevede că emisiile de dioxid de 
carbon se vor reduce cu 54 % [4,6,7]. 

 
Probleme şi soluţii privind Eco-econo-
mia şi dezvoltarea durabilă în  
Republica Moldova 
Despre dezvoltarea durabilă şi implica-

ţiile ei asupra oamenilor şi mediului am 
tratat în anumite lucrări ştiinţifice [1]. Faţă de 
cele expuse atunci, aducem câteva completări 
pe care le facem ca rezultat al conceptului de 
Eco-economie introdus de Lester Brown 
(2002) şi de conceptul mai nou de bioecono-
mie. 

După 30 de ani de activitate în dome-
niul supravegherii la nivel global al 
economiei mondiale şi al modului în care 
sunt utilizate resursele umane şi cele naturale 
de substanţe şi energie, L. Brown constată că: 

- există o mare discrepanţă între teorie 
şi fapte în derularea acţiunilor privind imple-
mentarea conceptelor de dezvoltare durabilă; 

 - actuala economie, aşa cum este ea 
concepută acum va duce cu siguranţă la un 
colaps economic, ecologic şi social. 

 - actuala economie ţine seama numai 
de cerinţele pieţii, iar aceasta nu ţine seama 
de numeroşi alţi parametri calitativi şi eco-
logici; totodată ea subevaluează preţul 
produselor, al serviciilor şi costurile refacerii 
mediului deteriorat de numeroasele activităţi 
umane, lipsite de o viziune realistă şi de 
perspectivă. El ajunge la concluzia să „ prin 
eforturile noastre lipsite de perspectivă, de 
susţinere a economiei globale aşa cum este ea 
acum, noi epuizăm capitalul natural al 
planetei „(Brown,2002). 

Acest lucru l-a sesizat şi L. Brown, care 
arată că „politicile economice actuale, cele 
care au produs extraordinara creştere a 
economiei mondiale sunt cele care determină 
distrugerea sistemelor suport ale economiei 
mondiale; de aceea aceste politici sunt acum 
falimentare”(Brown,2002). Şi tot el conchide: 
„Deficitele ecologice sunt cele care ameninţă 
viitorul pe termen lung”. El ajunge la urmă-
toarea concluzie: „ Restucturarea sau declin... 
Economia trebuie să fie integrată în ecologie 

Această opţiune reflectă realitatea, de-
oarece economia este un subsistem al 
ecosistemului planetar... Formularea unei 
politici econimice de succes este cea care va 
respecta principiile ecologice” (Brown,2002). 
În aceiaşi lucrare (intitulată sugestiv „Eco-
economie – crearea unei economii pentru 
planeta noastră”) autorul a demonstrat că în 



386 

prezent nu mai există nici-o altă alternativă la 
restructurarea economiei dacă se vrea cu 
adevărat o continuare a progresului econo-
mic. Considerând că suntem la limita dincolo 
de care economia poate cădea în haos, el a 
propus o strategie în timpul rămas dispo-
nibil. 

După L. Brown conceptele eco-econo-
miei (noi subliniem – ale bioeconomiei) sunt 
următoarele: 

-  schimbarea bazei de resurse energe-
tice (trecerea de la carburanţii fosili, la 
resursele energetice regenerabile naturale – 
vânt, soare, energie geotermală, maree, 
hidrogen şi apă). 

-  reproiectarea economiei materialelor 
pe principiile recuperării şi reciclării, 

-  retehnologizarea generalizată pe baze 
ecologice, refacerea şi creşterea productivi-
tăţii terenurilor agricole (refacerea bonităţii 
solurilor, schimbarea actualelor tehnologii 
agricole, restructurarea economiei protei-
nelor, economisirea şi un mod nou de 
redistribuire a produselor), 

-  protejarea produselor şi serviciilor 
forestiere (prin plantaţii de arbori repede 
crescători, recuperarea şi reciclarea celulozei, 
creşterea gradului de folosire a materialului 
lemnos), 

-  reproiectarea oraşelor (clădiri, trans-
port, spaţii verzi) care sunt pentru oameni, 
nu pentru maşini. 

Brown propune următoarele căi de 
urmat (la care noi avem o serie de dubii, 
deoarece această cale trebuie discutată şi 
perfecţionată de specialisti din domenii cât 
mai variate şi în o viziune pe termen lung, nu 

având în minte numai conceptele actuale ale 
concurenţei); 

-  stabilizarea populaţiei umane, 
-  restructurarea economiei mondiale, 
-  utilizarea eco-certificatul tuturor pro-

duselor, 
-  o restructurare fiscală, 
-  realizarea unei educaţii ecologice 

pentru o nouă economie prin toate mijloa-
cele. 

Brown a dat câteva exemple de acti-
vităţi actuale pe care le consideră de secces şi 
profesiuni care se vor extinde în viitor. 

Faptul că omenirea începe să recu-
noască necesitatea luării unor măsuri este 
dovedit de preocuparea pentru refacerea 
masivelor forestiere în diferite ţări în care 
acestea au fost mai grav afectate. 

Pentru realizarea acestui nou tip de 
dezvoltare L. Brown (2011) a identificat 11 
indicatori ecologici, deci 11 tendinţe care 
trebuiesc urmărite permanent, tendinţe care 
sunt foarte departe de conceptele economice 
actuale, dar care direct sau indirect, pot duce 
la dereglarea economiei mondiale sau adu-
cerea sa într-un colaps ireversibil. Aceşti 
indicatori sunt: 

1. Rata de creştere a populaţiei umane pe
plan local, regional şi global. Acest indicator 
trebuie cunoscut deoarece de el depind ratele 
de fertilitate şi de mortalitate, intensitatea 
migraţiei oamenilor din o regiune săracă spre 
una bogată, intensitatea procesului de urba-
nizare, eficienţa activităţilor de scădere a ratei 
natalităţii, cauzele mortalităţii, procentul 
populaţiei active din cadrul unei naţiuni, 
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nivelul de educaţie şi de sănătate,eficienţa 
programelor de planificare familială etc. 

 2. Ritmul de creştere economică la nivel 
local, de ţară, regional, global, al ţărilor 
dezvoltate din punct de vedere economic şi al 
celor rămase în urmă, pericolul unor 
prăbuşiri economice, stabilirea economiei în 
general 

3. Ritmul creşterii recoltelor de cereale, 
deci posibilitatea omenirii de a hrăni un 
număr tot mai mare de oameni. Această 
creştere este dependentă de condiţiile clima-
tice, existenţa şi intensitatea exploatării 
terenurilor agricole, capacitatea şi tehno-
logiile de irigare a culturilor, scăderea 
pericolului apariţiei bolilor şi dăunătorilor. O 
scădere a producţiei de cereale determină 
creşterea de preţuri, fluctuaţii ample în 
economie, dependenţa de hrană de la alte 
state, circulaţia accentuată a produselor 
agricole (inclusiv a produselor de carne şi a 
altor produse alimentare), nesiguranţă 
economică la nivel statal şi regional etc. 

4. Scăderea producţiei piscicole şi dezvol-
tarea acvaculturii. Până în urmă cu 20 ani 
producţia de peşte a planetei se baza aproape 
exclusiv pe pescuit (deci pe „vânătoare” în 
mediul acvatic). Tot cam de atunci a luat 
avânt acvacultura, care poate compensa 
reducerea tot mai accentuată a cantităţii şi 
calităţii peştelui oceanic şi a celui dulcicol. 
Producţia piscicolă regională şi globală este 
un indicator, deoarece carnea de peşte, 
alături de cea de păsări, este cea care tinde să 
înlocuiască pe cea de porc sau de vită, a cărei 
producere este limitată de imposibilitatea 
extinderii păşunilor şi de cea a ocupării 

terenurilor agricole destinate producerii de 
furaje pentru animale. 

5. Restrângerea suprafeţelor împădurite. 
Suprafaţa totală a pădurilor este un indicator 
cheie sănătăţii planetei, deoarece este cunos-
cut rolul pădurilor în regularizarea climei, 
bilanţul hidrologic, stabilizarea solurilor, re-
ciclarea nutrienţilor, aportul de oxigen pen-
tru atmosferă, reducerea proceselor erozio-
nale, ca şi pentru ecologia globală a planetei 
noastre. Consumul de lemn tot mai crescut 
pentru satisfacerea diferitelor nevoi ale 
omenirii determină o accelerare a tăierii 
pădurilor, care la rândul lor stimulează 
apariţia proceselor erozionale, degradarea 
solurilor, intensificarea scurgerilor de ape de 
pe versanţi, reducerea biodiversităţii ecosiste-
melor forestiere etc. 

6. Carenţa de apă dulce. Creşterea demo-
grafică a omenirii este pentru nevoile umane, 
pentru agricultură şi pentru dezvoltarea 
industrială cantităţi sporite de apă pe care 
societate o ia din apele dulci de suprafaţă şi 
din cele subterane, dar pe care le returnează 
cu debite mai scăzute şi foarte poluate. 
Cheltuielile privind epurarea şi autorege-
nerarea calităţii apelor sunt tot mai mari şi 
grevează economia, deoarece se aplică 
principiul poluatorul plăteşte”. 

7. Cantitatea emisiilor de dioxid de carbon. 
Dezvoltarea industrială a transporturilor, 
consumul exagerat de carburanţi fosili 
determină emisii tot mai ridicate de gaze, 
între care CO2 are importanţa cea mai mare. 
Prezenţa sa este una din cauzele majore ale 
procesului de încălzire globală. Cantitatea 
emisiilor de CO2 a crescut de 4 ori în ultimii 
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50 ani, iar capacitatea vegetaţiei pământului, 
îndeosebi a celei forestiere, ca şi a extinderii 
proceselor de deşertificare de a contrabalansa 
acest proces, s-a diminuat considerabil. 

8. Creşterea temperaturii globale. Semna-
lată de specialişti de mai multe decenii, 
devine pentru omenire tot mai evidentă. 
Ultimii ani se caracterizează prin călduri 
excesive, creştere a frecvenţei şi amplorii 
uraganelor şi a taifunurilor, se intensifică 
fenomenul „EL Nino”, apare pericolul 
modificării curenţilor oceanici etc. Esenţiale 
pentru încetinirea acestui proces sunt 
reducerea consumului de carburanţi fosili, 
trecerea la realizarea altor forme de energie 
(a celor neconvenţionale), reducerea pierde-
rilor de energie termică provenite din diferite 
activităţi umane, realizarea şi reîmpăduriri 
masive, îndeosebi, acolo unde pădurile au 
fost reduse prea mult (îndeosebi în regiunile 
tropicale), extinderea şi menţinerea covorului 
vegetal pe suprafeţe cât mai mari. 

9. Intensificarea procesului de topire a 
gheţarilor. Acest proces generat de încălzirea 
globală şi de creşterea poluării din aer, deter-
mină reducerea calotelor glaciare polare, 
scurtarea limbilor gheţarilor veşnici, scurta-
rea perioadelor în care zăpezile şi gheaţa 
acoperă zonele montane. Urmările cele mai 
periculoase ale acestui proces sunt creşterea 
nivelului mărilor şi a oceanului planetar (deci 
acoperirea unor suprafeţe terestre imense în 
care acum se practică agricultura şi în care se 
află cele mai multe oraşe), schimbarea direc-
ţiei unor curenţi oceanici, apariţia unor 
schimbări climatice cu consecinţe imprevizi-
bile, reducerea albedoului la nivel planetar, 

accelerarea procesului de încălzire globală 
etc. 

 10. Avântul producţiei de energie necon-
venţională. Extinderea şi diversificarea noilor 
surse de energie care nu se bazează pe 
consumul de carburanţi fosili are un rol 
benefic în reducerea emisiilor de gaze şi de 
noxe. Acest indicator eco-economic este 
reprezentat prin procentul de energie necon-
venţională utilizat de fiecare ţară din energia 
totală utilizată. 

 11. Producţia de biciclete. În conceptul 
lui L. Brown producţia de biciclete şi 
utilizarea lor pe plan local indică trecerea de 
la transportul mecanizat la cel personal, 
accesibil tuturor, care nu necesită mult 
spaţiu, drumuri special construite, reduce 
accidentele, stimulează revenirea oamenilor 
la natură, deci favorizează şi sănătatea 
oamenilor. 

 
Concluzii 
 1. Indicatorii prezenţi mai sus sunt 

diverşi şi totodată greu cuantificabili datorită 
complexităţii şi modului în care acestea se 
interconectează ca şi a efectelor lor. Ei oglin-
desc starea economică actuală din Republica 
Moldova precum şi tendinţele trecerii la o 
eco-economia viitorului. În plus ei evidenţi-
ază şi starea de sănătate a omenirii dar şi 
calitatea mediului ambiant. 

 2. Starea indicatorilor de calitate şi 
cantitate în baza indicatorilor eco-economiei 
verzi, precum şi sistemelor de monitorizare 
este un avantaj, însă acestea nu pot fi folosite 
adecvat în cazul în care accesul la informaţii, 
calitatea informaţiei, colectarea şi schimbul 
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de date şi conlucrarea între instituţii nu este 
eficientă. 

3. Elaborarea, consultarea şi aprobarea
planului complex de măsuri pentru promo-
varea eficientă a Ecoeconomiei verzi are ca 

obiecţii prioritar – lansarea unui program 
naţional de coordonare şi implementare 
corespunzător, care va permite atingerea 
obiectivelor Ecoeconomiei verzi în Republica 
Moldova.
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tarea mediului ambiant reprezintă una 
din problemele prioritare şi funda-
mentale ale umanităţii. Actualmente, 

omenirea este preocupată în mod special de 
pericolul epuizării resurselor naturale, de 
creşterea riscului poluării şi de impactul 
dezechilibrului ecologic asupra sănătăţii, de 
scăderea calităţii mediului ambiant, de 
stocurile uriaşe de deşeuri industriale şi 
radioactive. 

Transformările tehnologice ale mediu-
lui din anii postbelici sub influenţa factorului 
antropogen au dus la diverse modificări cu 
efecte nefaste asupra sănătăţii umane. Graţie 
dezvoltării ştiinţei au fost elaborate noi 
metode de producţie, tehnologii de vârf 
deosebit de eficiente, însă cu consecinţe grave 
pentru sănătatea omului. Deoarece în prezent 
nu există suficiente resurse financiare pentru 

soluţionarea în scară planetară a problemelor 
de mediu, e foarte important ca fiecare ţară 
aparte să abordeze aceste probleme în mod 
prioritar. Statistica maladiilor din ultimii ani 
din Republica Moldova, şi în deosebi din 
municipiul Chişinău este un argument serios 
pentru acordarea unei atenţii deosebite 
problemei impactului mediu-sănătate [2].  

Protecţia mediului înconjurător şi folo-
sirea raţională a resurselor naturale constituie 
una dintre problemele globale ale societăţii la 
etapa actuală, care determină nu numai 
nivelul de dezvoltare social-economică a 
Republicii Moldova, dar şi condiţiile de 
existenţă ale generaţiei viitoare. Problema 
mediului înconjurător preocupă lumea în-
treagă, indiferent de hotarele administrative 
şi politice, de nivelul dezvoltării economice şi 
de nivelul de viaţă a populaţiei. Calitatea 

S 
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vieţii devine o sferă de preocupare a 
oamenilor de ştiinţă nu numai în ţările cu un 
grad înalt de dezvoltare, dar şi în ţările 
„lumii a treia”. 

În centrele populate, caracteristice 
printr-un grad înalt de dezvoltare economică 
şi tehnică poluarea mediului ambiant: aerul, 
apa, solul – este strâns legată de particu-
larităţile modului de viaţă. Într-un mod, sau 
altul, fiecare persoană contribuie la poluarea 
mediului ambiant, şi în acelaşi rând suportă 
consecinţele ei. Felul de construire a oraşelor, 
de organizare a transportului, de obţinere a 
energiei termice şi electrice, a produselor 
industriale, folosire a lor şi în ce mod se 
îndepărtează resturile acestora reprezintă 
factorii ce condiţionează poluarea elemen-
telor mediului înconjurător, de unde survin 
multiplele modificări ale interrelaţiei om – 
biosferă [11]. 

Omul ca fiinţă biologică şi socială 
produce deşeuri proprii existenţei şi activită-
ţii sale, care sunt în continuă creştere. Se 
apreciază că populaţia actuală a globului, 6 
miliarde de locuitori, produce o poluare a 
mediului mult mai accelerată de cât ar fi 
produs-o 40 miliarde de oameni în condiţiile 
epocii de piatră. Cantitatea de deşeuri pe cap 
de locuitor cât şi diversitatea acestora sunt în 
continuă creştere. Specialiştii prevăd că volu-
mul deşeurilor creşte mai rapid decât masa 
lor. 

Mediul este supus unui presant impact 
chimic, care afectează atât sanogeneza sa cât 
şi sănătatea vieţuitorilor, în special a omului, 
fiinţa superioară biologic, dar şi atât de 
vulnerabilă. Un risc deosebit îl reprezintă 

anti-dăunători şi substanţele fertilizate de 
agricultura intensivă. Pesticidele reprezintă o 
accentuată toxicitate precum şi o înaltă 
selectivitate în privinţa dăunătorilor de 
origine vegetală şi animală. Ca urmare a 
contaminării apei, solului, aerului, riscul 
chimic pe care îl comportă se alimentează din 
an în an ca urmare a efectului de concentrare 
în organele vitale ale vieţuitoarelor. Fertili-
zanţii chimici oferă posibilitatea creşterii 
spectaculoase a recoltei la hectar. Riscul 
chimic derivat din folosirea lor este dat de 
posibilitatea prin care elementele fertilizante, 
neabsorbite de culturi, pot să ajungă până în 
pânza de apă freatică impurificând-o sau în 
apele de suprafaţă (lacuri, râuri), unde creşte 
probabilitatea eutrofizării acestora [1].  

Dezvoltarea producţiei a condus la 
poluarea mediului ambiant, transformând 
suprafeţele întinse într-un peisaj dezmoştenit 
şi trist, ca urmare a ignorării exigenţelor s-a 
ajuns la stabilirea capacităţii de autopuri-
ficare a sistemelor naturale ale Terrei. De la 
revoluţia industrială şi până în prezent, fie 
din lipsa cunoştinţelor adecvate [3], fie din 
interesele unilaterale, imediate, resursele 
naturale au fost exploatate nemilos şi au fost 
denaturate cu substanţe nocive, ale căror 
efecte abia acum se resimt pe deplin în 
anumite zone ale lumii. 

Conştientizând epuizarea resurselor 
terestre, omul şi-a îndreptat speranţele spre 
bogăţia mărilor şi oceanelor. Cu timpul, omul 
a transformat oceanul planetar într-un de-
pozit de deşeuri de substanţe toxice. În felul 
aceasta, omul s-a îngrădit de propria sa 
activitate [16]. Deoarece există un singur 
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Pământ, conservarea mediului ambiant, 
menţinerea echilibrului în toate sistemele 
ecologice trebuie să facă parte din responsa-
bilitatea şi obligaţia morală a tuturor 
generaţiilor, guvernelor şi organizaţiilor 
neguvernamentale. 

Aspectele negative ale poluării mediu-
lui [8] se cunosc destul de bine în prezent, iar 
perspectivele lor în viitorul apropiat sunt 
sesizabile. Protecţia mediului înconjurător se 
conturează din ce în ce mai precis ca fiind 
una din soluţiile de salvare a celui mai 
important capital – Pământul. Secolul al XX-
lea se înscrie ca o perioadă în care omul a 
devenit un puternic factor de transformare a 
mediului. Atitudinea pe care omul o va 
adopta în viitor faţă de natura-mamă va 
puncta viitorul biosferei şi însăşi existenţa 
omului ca fiinţă biologică [15]. Este necesar 
ca cerinţele omului să nu depăşească posi-
bilităţile de regenerare şi de autopurificare a 
biosferei, ceea ce presupune un act de 
conştientizare a consecinţelor pe termen lung 
a activităţii antropice. 

Se poate afirma cu certitudine că 
influenţa omului asupra mediului ambiant a 
condus la schimbări în sistemul imun şi 
adaptativ al biosferei. Se observă abateri ale 
echilibrului ecologic, creşterea frecvenţei 
îmbolnăvirilor de cancer, boli infecţioase, 
alergii, scăderea cantităţii şi calităţii apei, 
scăderea sanogenezei mediului [12]. 

Este deja cunoscut faptul că calitatea 
mediului înconjurător direct sau indirect 
acţionează asupra sănătăţii populaţiei. Pro-
blema ecologică de bază a Republicii 
Moldova – impurificarea majoră a mediului 

ambiant, rămâne destul de alarmantă, chiar 
cu unele încercări de a ameliora situaţia în 
această direcţie. Într-o măsură oarecare, în 
ultimii ani, s-a micşorat poluarea solului în 
republică. Acest fapt se datorează micşorării 
utilizării în agricultură a pesticidelor şi îngră-
şămintelor minerale. În rezultatul cartogra-
fierii agrochimice s-au stabilit anumite zone 
cu „anomalii chimice” ale solului ce se 
caracterizează printr-un conţinut mare de 
fluor, fosfor, nitraţi. Toate acestea, desigur 
influenţează calitatea produselor agricole şi 
sănătatea oamenilor. 

Astfel solurile cu o concentraţie sporită 
de fluor şi fosfor sunt întâlnite pe larg la 
sudul republicii, cu concentraţia majoră de 
cupru în centrul republicii, ceea ce este 
rezultatul utilizării neraţionale a îngrăşă-
mintelor în agricultură. Zone majore de sol 
cu cantitatea mărită de nitraţi se observă 
împrejurul complexelor animaliere [13].În 
republică au fost construite aproximativ 620 
de instalaţii de epurare, inclusiv 30 de 
instalaţii complexe orăşeneşti, dintre care 
funcţionează doar mai puţin de 50%. Ca 
rezultat în fiecare an în reţeaua râurilor sunt 
eliminate aproximativ 532 mln. m3 incomplet 
purificate şi 7,2 mln. m3 fără o oarecare 
purificare. 

O mai mare acţiune impurificatoare a 
resurselor acvatice o au revărsările întâmplă-
toare, accidentale. În afară de aceasta servi-
ciul „Hidrometeo” în fiecare an determină un 
număr mare de cazuri de impurificare majoră 
[6]. Despre calitatea nesatisfăcătoare a resur-
selor acvatice ne vorbeşte şi acel fapt, că 
staţiile sanitaro – epidemiologice determină 



 
393 

 

în fiecare a doua probă de apă din sursele 
subterane şi de suprafaţă, o abatere de la 
cerinţele sanitaro – igienice şi indicii compo-
ziţiei chimice [4]. Iar după indicii bacterio-
logici normele sunt depăşite în fiecare a treia 
probă. De asemenea e mărită cantitatea de 
nitraţi şi nitriţi în apele subterane, fapt 
alarmant în legătură cu aceea că 55% din 
populaţia republicii locuieşte la ţară şi 83% 
din ei consumă apă din fântâni. 

Poluarea mediului ambiant nu poate să 
nu influenţeze producţia agricolă. Astfel, în 
fiecare an, în 20-25% de probe colectate se 
determină urme de diferite pesticide şi până 
la 10% cu nitraţi, dintre care 1-1,5% sunt 
poluate în proporţii ce depăşesc anumite 
concentraţii limite. De regulă, din treizeci de 
probe se determină aproximativ în două - 
urme de pesticide. 

Fiecare etapă istorică, fiecare orânduire 
socială îşi pune amprenta specifică asupra 
naturii şi a ansamblului peisajului umanizat, 
ca urmare a modului diferit în care se desfă-
şoară relaţiile omului cu natura. Caracteristi-
cile epocii noastre sunt date de dezvoltarea 
tehnică, economică şi politică. Unul dintre 
aspectele de ansamblu este cel al omenirii 
ajunse într-un înaintat studiu de civilizaţie 
care prin puterile date de tehnica contem-
porană, domină natura în manifestările ei 
obişnuite, dar nu şi în cele excepţionale [5]. 
Se adaugă modificările continuu în perioada 
istorică a relaţiilor om-societate, care impri-
mă mobilitatea extraordinară a individului. 
Caracteristicile esenţiale ale stadiului actual 
al civilizaţiei umane sunt deci: industria-
lizarea, urbanizarea şi traficul auto-rutieră. 

Transporturile sunt considerate în 
prezent una dintre cele mai importante surse 
de impurificare atmosferică [10]. Automo-
bilele consumă mari cantităţi de oxigen (un 
singur autoturism consumă la 1000 km o 
cantitate de oxigen necesară unei familii de 4 
persoane pe timp de un an) şi emană hidro-
carburi, oxid de carbon, oxizi de azot şi 
plumb. Toate aceste au dus la aceea că în 
prezent la populaţia din Moldova se detestă 
un disbalans [9] în indicii imunologici (30%, 
de la normă), s-au majorat numărul mala-
diilor patologice a căilor respiratorii, apara-
tului locomotor, maladiilor infecţioase şi 
mortalitatea cauzată de ciroza ficatului şi 
cancer. 

Pericolul influenţei antropice asupra 
mediului ambiant are în bază reacţia de 
răspuns a biosferei, care este lentă, cumu-
lativă în timp, în funcţie de caracterul 
interacţiunii. Unele probleme ecologice apar 
ca o consecinţă a creşterii intensive a natali-
tăţii, în unele regiuni ale globului. Fiecare 
specie posedă un anumit potenţial biotic. În 
lumea plantelor şi animalelor, natalitatea [16] 
se supune în principal unor reguli genetice, 
fiziologice, marcate de lupta pentru existenţă. 
Presiunea mediului ambiant asupra potenţia-
lului biotic al unei specii se face din ce în ce 
mai mult simţită. 

Existenţa omului ca fiinţă biologică este 
strâns legată de calitatea mediului ambiant, 
iar creşterea populaţiei este limitată de urmă-
torii factori: habitatul; asigurarea substan-
ţelor nutritive necesare pentru menţinerea 
proceselor de activitate vitală; dezvoltarea 
consumatorilor tipici ai ecosistemului; canti-
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tatea şi viteza de acumulare în mediu a 
substanţelor toxice dăunătoare pentru activi-
tatea vitală. 

Luând în consideraţie relaţiile de feed-
back stabilite între starea sănătăţii oamenilor 
şi starea mediului ambiant, se evidenţiază 
ideea, că pe om îl copleşeşte pericolul [16] 
unor boli infecţioase virotice şi tumorale. 
Omul devine ţinta reversului influenţei sale 
asupra mediului, ca rezultat al apariţiei unor 
factori nefavorabili: intensificarea radiaţiei 
solare, contaminarea chimică a aerului, apei, 
solului şi a unor produse alimentare, conta-
minarea radioactivă, fenomene de schimbare 
a climatului[14], utilizarea neraţională a 
rezervelor naturale, instabilitatea ecosiste-
melor ambiante etc. 

Paralel cu creşterea populaţiei, cresc şi 
cerinţele societăţii care conduc la necesitatea 
ridicării hiperexponenţiale a volumului 
producţiei industriale şi agricole. În prezent 
se constată că dublarea producţiei de energie 
are loc la fiecare 7-10 ani, iar volumul 
producţiei industriale şi agricole se dublează 
fiecare 30-35 ani. Utilizarea intensivă a 
resurselor naturale a condus la creşterea 
cantităţilor de deşeuri, micşorarea fertilităţii 
solului, contaminarea termică şi chimică a 
mediului ambiant [7]. 

Pe teritoriul Republicii Moldova polua-
rea mediului înconjurător ridică serioase 
probleme ecologice [14]. Practic toate 
componentele mediului sunt poluate într-o 
măsură considerabilă, ceea ce contribuie la 
contaminarea produselor agricole şi lasă 
amprente serioase asupra sănătăţii oame-
nilor. Conform datelor publicate în ultimii 

ani de Ministerul Mediului, Republica Mol-
dova ocupă primul loc printre raioanele 
economice ale fostei URSS privitor la polu-
area solurilor, locul trei privitor la poluarea 
apei şi locul şapte [13] privitor la poluarea 
aerului. Particularităţile regionale ale proble-
melor ecologico-economice din Republica 
Moldova sunt în strânsă legătură cu influenţa 
extrem de mare a activităţii agricole asupra 
mediului ambiant. În Republica Moldova, la 
o unitate de suprafaţă, comparativ cu 
valoarea medie pe fosta Uniune Sovietică, 
sunt: de 7,8 ori mai multe investiţii capitale, 
fonduri fixe, produse industriale; de 7,3 ori 
mai multe autostrăzi; de 5,3 ori mai multe căi 
ferate, de 15 ori mai multe produse agricole. 
În timp ce gradul de asigurare cu apă este de 
9,3 ori mai mare decât media, consumul de 
apă proaspătă depăşeşte de 3,1 ori nivelul 
mediu din CSI. 

Folosirea iraţională a îngrăşămintelor 
minerale [9] şi a pesticidelor a condus la 
modificarea echilibrului elementelor chimice 
de bază. În unele raioane se semnalizează 
anomalii geochimice ale solului cu surplusuri 
de fluor, fosfor şi cupru. Anual se elimină în 
atmosferă, la nivelul Republicii Moldova, 
circa un milion tone de noxe, din care 60% 
provin din gazele de eşapament ale autovehi-
culelor, în paralel, se obţin anual 4,87 mln. 
tone deşeuri, din care 225 mii tone sunt 
toxice, jumătate din numărul fântânilor 
noastre conţin nitraţi în cantităţi excesive [1]. 

Un pericol deosebit pentru sănătatea 
omului îl constituie bazinele de acumulare a 
dejecţiilor din complexele de creştere a ani-
malelor. În Republica Moldova, concentraţia 
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unor substanţe în mediu depăşeşte de6-8 ori 
valoarea maximă admisă. În oraşe, instalaţiile 
de purificare sunt în permanenţă supra-
încărcate, fapt care face o bună parte din apa 
poluată să fie frecvent revărsată în mediul 
ambiant. Un factor important în poluarea 
mediului revine activităţii urbane. 

Situaţia ecologică din agricultura Mol-
dovei [4] prezintă particularităţi locale care 
îşi aduc o largă contribuţie în cadrul crizei 
ecologice naţionale, care de altfel prezintă şi 
un caracter de transfrontieră. Poluarea me-
diului înconjurător prezintă ca factor impor-
tant deşeurile solide eliminate de între-
prinderile industriale, în special, şlamuri ale 
industriei galvanice, care conţin cantităţi 
relativ mari de metale grele toxice. Printre cei 
mai nocivi poluanţi ai atmosferei se enumeră 
oxizi de azot şi oxizii de sulf, care se 
transformă cu uşurinţă în acizi şi stau la baza 
fenomenului de producere a ploilor acide. 

Starea gravă a atmosferei în Republica 
Moldova [14] aflată în prag de catastrofă 
ecologică, necesită elaborarea unor tehnologii 
eficiente din punct de vedere tehnic şi eco-
nomic, de captare a oxizilor de azot din 
gazele care se evacuează în atmosferă. 
Depăşind limitele capacităţii de similare 
specifice naturii, agenţii poluanţi se răspân-
desc cu uşurinţă în apă, sol, aer, dezvoltând 
şi propagând unul dintre cele mai grave 
pericole [13] cu care se confruntă civilizaţia 
modernă. Prin activitatea sa generală, insufi-
cient controlată şi neadaptată în întregime la 
realităţile naturii ambientale, omul ameninţă 
echilibrul ecologic şi însăşi existenţa sa pe 
Terră. 

Necesitatea gestionării reiese din 
funcţia mecologică a statului. Scopul constă 
în armonizarea relaţiilor între societate şi 
natură cât şi asigurarea corelării intereselor 
economice a societăţii cu menţinerea şi 
ameliorarea calităţii mediului înconjurător 
[3]. Gestionarea constă în stabilirea scopurilor 
de bază atât pentru instituţii de stat cât şi 
pentru agenţii economici în utilizarea 
raţională a resurselor şi mediului. Gestio-
narea are un şir de funcţii de bază: 

1. Planificarea ecologică, care constă
în elaborarea planurilor de măsuri şi utili-
zarea resurselornaturale. 

2. Reglementarea activităţii ecologice
a resurselor naturale şi mediului, încon-
jurător.  

3. Autorizarea resurselor naturale,
normarea poluării mediului. 

4. Prognosticarea ecologică, evaluarea
tendinţelor modificării mediului şi a securi-
tăţii ecologice. 

În scopul prevenirii degradării e nece-
sar ca un organ de stat să protejeze sau să 
prevină: dirijarea cu activitatea protecţiei 
resurselor naturale; coordonarea activităţii de 
protecţie a resurselor naturale; dirijarea cu 
studiile ştiinţifice aplicative; organizarea coo-
perării internaţionale; funcţionarea monito-
ringului ecologic. Funcţionarea gestionării se 
realizează prin intermediul totalităţii de 
instituţii de stat la diferit nivel. 

În Republica Moldova, managementul 
resurselor naturale este realizat de câteva 
instituţii de Stat. Parlamentul defineşte prin-
cipiile politicii de mediu şi determină limitele 
exploatării resurselor naturale. Guvernul este 
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responsabil pentru implementarea politicii 
naţionale în domeniul protecţiei mediului, 
prin intermediul unor agenţii de stat: dintre 
care Ministerul Ecologiei şi Resurselor 
Naturale; Ministerul Sănătăţii, Concernul de 
Stat „Apele Moldovei”, Asociaţia de Stat 
„Geologia Moldova” au un rol deosebit de 
important [4]. 

Sarcinile principale ale Ministerului 
Ecologiei şi Resurselor Naturale cuprind: 
elaborarea şi implementarea politicii de stat 
în domeniul protecţiei mediului înconjurător 
[13] şi folosirii resurselor naturale, controlul 
de stat asupra folosirii resurselor naturale şi 
stării mediului, expertiza şi monitoringul 
mediului, organizarea protecţiei ecosiste-
melor naturale şi landşaftelor, aprobarea 
limitelor legislative şi normative în domeniul 
protecţiei mediului. 

Autorităţile locale cu agenţiile de me-
diu şi cele sanitare determină condiţiile de 
exploatare a resurselor naturale (apă, aer, sol, 
flora şi fauna), asigură controlul respectării 
regimului fâşiilor de protecţie, elaborează 
programe locale în scopul menţinerii calităţii 
apei şi protecţiei sănătăţii populaţiei. Actuala 
bază legislativă în domeniul managemen-
tului şi protecţiei mediului reflectă [16] 
particularităţile perioadei de tranziţie prin 
care trece ţara. O parte din actele normative 
şi legislative în vigoare au fost adoptate în 
perioada economiei centralizate, altele au fost 
elaborate şi adoptate după ce Moldova a 
devenit independentă şi s-a orientat spre un 
sistem politic democratic şi o economie 
bazată pe relaţii de piaţă. 

Folosirea raţională a resurselor naturale 
şi mai ales a apei, resurselor funciare în 
majoritatea localităţilor rurale se face fără 
vre-o autorizaţie specială şi trebuie să se 
conformeze necondiţionat directivelor autori-
zaţiilor sanitare de stat şi reglementărilor cu 
privire la folosirea raţională şi protecţia 
resurselor naturale. Autorizaţiile locale tre-
buie să elaboreze condiţiile de folosinţă 
generală a resurselor naturale, reieşind din 
principiul utilizării lor durabile. 

Sunt numeroase argumente ce ar putea 
fi reprezentate în vederea demonstrării 
faptului că protecţia mediului influenţează 
starea de securitate. Noi subliniem doar, că 
protecţia mediului ambiant contribuie la 
realizarea securităţii, prin influenţa pozitivă a 
creşterii produsului [12] naţional brut, indi-
cator esenţial în ceea ce priveşte aprecierea 
puterii de apărare a unui stat; menţinerea la 
cote ridicate a capacităţii de muncă a 
cetăţenilor, asigurarea protecţiei resurselor 
naturale ale naţiunii; păstrarea resurselor 
fundamentale – aerul, apa şi solul – în formă 
şi proporţiile necesare existenţei şi bunăstării 
oamenilor. 

Având în vedere periculozitatea riscu-
rilor de natură ecologică pentru securitatea 
naţională, ne exprimăm opinia, conform 
căreia, deciziile[4] care ar putea antrena 
efecte de ordin ecologic, vor trebui adoptate 
cu foarte mare precauţie, punând la baza 
acestora principii cum sunt: reducerea 
efectelor daunelor; conservarea biodiversi-
tăţii şi ecosistemelor; respectarea unor 
regimuri speciale pentru unele activităţi 
periculoase. 
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Deciziei NATO de a bombarda Iugos-
lavia i-au fost proprii şi riscuri de ordin 
ecologic, riscuri ale căror efecte au fost 
complet ignorate, inclusiv atunci când 
acestea s-au materializat în efecte poluante 
ale aerului, apei şi solului din unele perime-
tre inclusiv din România. Nu-i mai puţin 
adevărat că, în zilele noastre, evenimentele 
cu implicaţii ecologice negative s-au înmulţit, 
multe dintre acestea înscriindu-se în ceea ce e 
numit eco-războiul care în opinia specia-
liştilor [15],  s-ar putea situa, în viitor, în 
prim-planul confruntărilor. De acea, şi prin 
lucrarea de faţă avertizăm asupra necesităţii 
unui control riguros, legat de respectarea 
tratatelor ambientale, aşa cum, astăzi sunt 
respectate tratatele care se referă la conven-
ţiile privind controlul armamentelor.  

Actualitatea problemei ocrotirii mediu-
lui înconjurător în Republica Moldova în 
prezent are o însemnătate primordială în 
măsura hotărârilor problemelor de restructu-
rare economică şi ecologică. Anume intensifi-
carea industriei şi agriculturii au adus la 
situaţia catastrofală a componenţilor mediu-
lui înconjurător.  

Pericolul prezentat de progresul tehni-
co-ştiinţific constă în următoarele: 

1. Modificarea condiţiilor de muncă, 
noi tipuri de energie, zgomotul şi vibraţia 
care duc la dereglări psiho-nervoase; 

2. Urbanizarea intensivă a populaţiei 
provoacă înrăutăţirea condiţiilor de trai, 
poluarea crescândă a atmosferei cu deşeuri 
gazoase ale întreprinderilor, mijloace de 
transport, sporirea zgomotului şi trauma-
tismului rutier, influenţa radiaţiei electro-

magnetice ultrascurte. Toate acestea duc la 
regimul accelerat de viaţă – hipodinamic. 

3. Chimizarea industriei şi agriculturii, 
folosirea pe larg a materialelor sintetice în 
domeniul vestimentar, în construcţie, ali-
mentaţie. Toate acestea, fiind manifestaţi 
potenţiali de acţiune toxică, alergică, canceri-
genă. 

Poluarea mediului cu diferite ingre-
diente de natură fizică şi chimică, influen-
ţează negativ asupra condiţiilor igienice şi 
sanitare a vieţii şi sănătăţii. Analizând şi 
suprapunând datele cartografice după răs-
pândirea printre populaţia rurală a bolilor 
oncologice [12], organelor respiratorii, orga-
nelor digestive şi bolilor cardio-vasculare cu 
hărţile presiunii agricole a componenţei 
naturii, densitatea populaţiei, resurselor 
forestiere a fost determinat, că mortalitatea 
este direct proporţională cu: gradul influenţei 
producerii agriculturii asupra mediului 
înconjurător; nivelul poluării bazinului 
atmosferic; densitatea populaţiei şi invers 
proporţională cu suprafeţele forestiere. 

A fost înregistrată o legătură directă 
dintre irigare şi răspândirea bolilor infecţi-
oase, dintre nivelul de conţinere a fluorului 
în apă şi fluoroza, a cariei dentare, morbi-
ditatea cu afecţiuni ale căilor respiratorii şi 
nivelul poluării atmosferice. Este determinat 
faptul pericolului real de influenţă negativă a 
pesticidelor asupra sănătăţii omului. De rând 
cu ele, pericolul prezintă şi nitraţii majorând 
morbiditatea populaţiei, în primul rând a 
copiilor (organele respiratorii, metabolice, 
imunitatea, anomalii înnăscute).  
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Concluzii 
1. Situaţia ecologică în Republica Mol-

dova este gravă în legătură cu situaţia social-
economică şi politică la momentul dat. Sunt 
necesare şi un şir de măsuri concrete, alocări 
capitale de mijloace băneşti, reconstrucţii, 
reutilarea proceselor de producere, în unele 
cazuri, ar fi necesară reprofilarea întreprin-
derilor, reconstrucţia ecologică în Republica 
Moldova. 

2. Se necesită aplicarea unor măsuri
energice în vederea modificării tehnologiei 
de producere, mărirea disciplinei de produ-
cere, elaborarea unor Programe de Stat 
îndreptate spre minimalizarea producerii de 
deşeuri, reutilizarea lor, ce în rezultat va 
conduce la micşorarea poluării mediului 
ambiant şi îmbunătăţirea stării sănătăţii 
populaţiei. 

3. Dezvoltarea extensivă creează falsa
impresie, falsa psihologie, că din natură se 
poate lua orice şi oricând. Dezvoltarea inten-
sivă agroindustrială care se impune în mod 
necesar la ora actuală, nu se mai poate realiza 
decât prin echilibru şi raţionalitate economică, 
care la rândul ei este imposibil de realizat fără 
echilibru şi raţionalitate ecologică.  

4. Cu toate că starea mediului câte
puţin se ameliorează, situaţia rămâne destul 
de complicată, mai în ales în privinţa 
resurselor acvatice. Toate aceste modificări 
sunt reunite într-un fel sau altul în spaţiul 
marilor aglomerări urbane, în cuprinsul 
cărora natura este modificată la maximum. 
Oraşul mare duce la modificări ale naturii, 
până la crearea unui habitat propriu, fiind 
vorba despre un peisaj natural şi un peisaj 
antropizat. 
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Cuvinte cheie: Agricultură Convenţională,Agricultură Ecologică, Ecologie, Ecosistem. 
Keywords: Conventional Agriculture, Organic Farming, Ecology, Ecosystem. 

ndustrializarea şi modernizarea activită-
ţilor omului a cauzat modificări pro-
funde în structura ecosistemelor cu 

impact puternic de poluare a mediului. Una 
dintre consecinţele acestei poluări a fost şi 
contaminarea ariilor imense cu agenţii 
chimici din activitatea agricolă. Pe fundalul 
realizărilor strălucite ale agriculturii bazate 
pe aplicarea masivă a mijloacelor chimice 
sunt evidente şi fenomenele negative ale 
reversului acestei medalii. În numărate 
rânduri deja a fost accentuat că aplicarea 

intensivă a chimizării agriculturii condiţio-
nează numeroase urmări grave. Agricultura, 
devenind una dintre sursele de poluare prin 
degradarea profundă a unor ecosisteme, pe 
lângă pierderile mari de producţie se mai 
confruntă şi cu consecinţele grave legate de 
utilizarea pesticidelor. Aceasta determină 
necesitatea elaborării şi implementării ten-
dinţelor noi alternative celor aplicate în 
agricultura convenţională [7, 8].  

Clasa insectelor întruneşte cel mai 
numeros grup de animale de pe Pământ, 

I 
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reprezentând 95% dintre artropodeşi 65% 
dintre numărul membrilor regnului animal. 
Insectele se caracterizează cu acţiune 
biogeocenotică imensă, aflându-se la baza 
circuitelor naturale ale substanţelor şi 
asigurând diverse efecte benefice pentru 
mediu şi pentru oameni, reprezentând 
actualmente ramuri ale economiei multor 
ţări. Deosebit de importante sunt efectele 
fenomenului de polenizare, care reprezintă o 
relaţie reciprocă benefică dintre plante şi 
insecte. Datorită polenizării încrucişate, 
omenirea cultivă plante agricole şi silvice 
sănătoase. Din cele mai străvechi timpuri 
insectele sunt utilizate ca producători de 
diverse produse utile, cum ar fi mierea, ceara 
şi mătasea [1, 2].  

Pierderile anuale ale producţiei fitoteh-
nice cauzate de diferite specii de dăunători, 
boli şi buruieni constituie circa 25-30% [8, 9]. 
Plantele de cultură şi recolta obţinută de la 
ele sunt atacate de circa 8 mii de specii de 
organisme dăunătoare dintre care mai bine 
de 140 specii de fitofagi, numeroase specii de 
organisme patogene şi dăunători ai rezer-
velor alimentare. E necesar de menţionat, că 
în condiţiile dezvoltării epifitotice a bolilor şi 
invaziei vertiginoase a dăunătorilor şi 
buruienilor, pierderile de roade depăşesc 
nivelul de 50-60%, sau culturile pot fi 
compromise complet. 

Soluţionarea problemelor ecologice din 
agricultură poate deveni realitate la utilizarea 
complexă a măsurilor ecologic inofensive de 
control al densităţii populaţiilor organismelor 
dăunătoare. Funcţionalitatea ecosistemelor 
naturale, dar şi a agroecosistemelor, este 

asigurată de relaţiile existente între speciile 
care-l compun şi interacţiunile acestora cu 
factorii abiotici. Existenţa şi activitatea 
oricărei populaţii, ca verigă a lanţului trofic, 
este condiţionată de consumul cantităţii 
necesare de substanţă şi energie. Esenţa 
funcţionării agroecosistemelor constă în 
antrenarea energiei solare şi a substanţelor 
nutritive în circuitul biologic al elementelor, 
asigurând funcţia energetică, funcţia de 
circulaţie a materiei şi funcţia de autoreglare. 
Insectele entomofage sunt benefice prin 
participarea în diverse relaţii complexe cu 
plantele de cultură şi organismele dăună-
toare şi contribuie la reglarea densităţii 
populaţiilor de insecte fitofage, ceea ce 
constituie fundamentul protecţiei biologice a 
plantelor şi fundamentul sistemelor de 
agricultură ecologică şi durabilă [3, 4]. 

Material şi metode 
Pronosticarea dezvoltării organismelor 

dăunătoare a fost efectuată cu aplicarea 
sistemului electronic „Agroexpert” pentru 
determinarea indicatorilor climatici şi averti-
zare a lor [2, 8]. 

Pentru izolarea şi identificarea agen-
ţilor biologici s-au aplicat metodele proto-
colate în cercetările entomologice şi de 
protecţie a plantelor şi adaptate la obiectele 
utilizate în procesele de elaborare a mijloa-
celor alternative de protecţie a plantelor [1, 3, 
10]. 

Elaborarea şi perfecţionarea proce-
deelor tehnologice de producere a fost 
efectuată cu aplicarea cultivării în vivo şi în 
vitro, utilizând producerea agenţilor biologici 
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la suprafaţă, în profunzime şi semipro-
funzime [5, 7]. 

 Testarea în condiţii de laborator şi în 
câmpul de experienţă şi de producere a 
mijloacelor microbiologice de protecţie a 
plantelor s-a efectuat în repetiţii randomizate 
(Доспехов Б., 1989), cu prelucrarea statistică 
a rezultatelor. 

 
Rezultate şi discuţii 
Tehnologiile moderne de cultivare a 

plantelor agricole cuprind toate verigile de 
activitate ale omului începând cu protecţia 
solului de eroziune, chimizare excesivă şi 
păstrarea fertilităţii lui, precum şi protecţia 
plantelor de boli şi dăunători. În protecţia 
plantelor tot mai insistent se pune accentul 
pe metode noi de protecţie, alternative celor 
chimice. Din metodele noi cele mai prefe-
rabile sunt metodele biologice de combatere. 
În concepţia actuală ar fi mai corect de vorbit 
de metode biologice nu de combaterea 
organismelor dăunătoare, ci de dirijare a 
densităţii lor prin intermediul unui sau mai 
multor agenţi biologici [2, 5]. 

 Folosirea metodelor biologice de com-
batere a bolilor şi dăunătorilor plantelor 
cuprinde un spectru larg de procedee, înce-
pând cu introducerea şi aclimatizarea agen-
tului biologic pe areale noi şi terminând cu 
producerea lui în masă în condiţii de labo-
rator şi lansarea lui sezonieră în agrocenozele 
protejate, care în esenţă sunt bazate pe 
diversitatea de relaţii reciproce dintre insecte 
şi culturile agricole, pe o parte, şi insectele 
dăunătoare şi cele utile, pe de alta[1, 3, 4].  

Diversitatea impunătoare de metode de 
combatere a insectelor dăunătoare, îndeosebi 
utilizarea pesticidelor, nu asigură controlul 
cantitativ şi calitativ al densităţii populaţiilor 
de dăunători şi provoacă o gamă impu-
nătoare de probleme ecologice. Drept soluţie 
eficientă, pe parcursul ultimilor decenii 
capătă o amploare semnificativă agricultura 
ecologică, care se bazează pe utilizarea largă 
a rezultatele investigaţiilor ştiinţifice, inte-
grând realizărilor ştiinţelor naturii, precum şi 
implementarea practicilor moderne. Elemen-
tele principalele care stau la baza agriculturii 
ecologice se referă la: 

 menţinerea proporţiilor optimale dintre 
diferitele grupe de culturi agricole, 
precum şi utilizarea asolamentelor vari-
ate şi de lungă durată,  

 aplicarea largă a mecanismelor ce stau 
la baza relaţiilor dintre asociaţiile de 
culturile agricole, precum dintre orga-
nismele dăunătoare şi cele utile, 

 menţinerea fertilităţii solului prin apli-
carea fixatorilor naturali ai azotului şi 
mobilizării elementelor nutritive ale 
solului, precum şi organizarea siste-
melor de prelucrare moderată a solului, 

 monitorizarea dezvoltării şi prevenirea 
atacului de organisme dăunătoare, uti-
lizându-se mijloacele alternative de 
combatere, inclusiv a metodelor bio-
logice de protecţie. 
Deşi în sistemele de agricultură ecolo-

gică se manifestă sporirea mecanismelor 
naturale de reglare a activităţii organismelor 
dăunătoare, totuşi plantele cultivate în fer-
mele ecologice necesită combaterea dezvol-
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tării vertiginoase a lor. Respectarea acestui 
principiu optimizează creşterea şi dezvoltarea 
plantelor de cultură, limitează posibilităţile de 
supravieţuire şi dăunare a categoriilor princi-
pale de factori biologici dăunători şi asigură 
un grad înalt de protecţie a culturilor 
agricole. 

Agricultură ecologică, ca sistem de 
agricultură orientat spre crearea şi funcţio-
narea agro-ecosistemelor echilibrate şi dura-
bile, fără utilizarea fertilizanţilor minerali, a 
pesticidelor de sinteză şi stimulenţilor se 
bazează pe respectarea standardelor şi siste-
melor de certificare pentru obţinerea, proce-
sarea, depozitarea şi comercializarea produ-
selor agroalimentare ecologice. 

 
Caracterul complex al relaţiilor dintre 
plante şi insectele fitofage 
Plantele reprezintă principalele orga-

nisme capabile să sintetizeze substanţe orga-
nice din cele anorganice prin captarea ener-
giei solare cu ajutorul pigmenţilor clorofi-
lieni, în cadrul procesului de fotosinteză. 
Substanţa organică acumulată în corpul plan-
telor este consumată de organismele fitofage, 
inclusiv de insecte, de la aceştia fiind transfe-
rată la celelalte categorii de consumatori.  

Coevoluţia plante-insecte fitofage re-
prezintă dezvoltarea unor adaptări comple-
mentare la două categorii de organisme şi 
este determinată de acţiunea de selecţie pe 
care o exercită reciproc una asupra celeilalte. 
Atunci când două tipuri de organisme 
interacţionează unul cu celălalt (un prădător 
cu prada lui, o gazdă cu parazitul ei, o plantă 
cu flori cu un polenizator), fiecare dintre 

parteneri va exercita o presiune selectivă 
asupra celuilalt. Diversitatea şi răspândirea 
actuală a plantelor şi insectelor este rezultatul 
coevoluţiei lor. Acest fenomen s-a datorat 
polenizării încrucişate realizate de către 
insecte, unirea gameţilor de la plante diferite 
din aceeaşi specie ducând la creşterea vitali-
tăţii, rezistenţei şi productivităţii descen-
denţilor. Actualmente 80% dintre plantele cu 
flori sunt entomofile, deşi iniţial insectele 
foloseau plantele cu flori ca substrat nutritiv, 
iar ulterior relaţia a evoluat până la o 
simbioză cu beneficii bilaterale.  

Fitofagia reprezintă relaţia trofică foarte 
răspândită în lumea insectelor. Insectele 
fitofage se hrănesc atât cu organele vege-
tative, cât şi generative. Cel mai frecvent în 
calitate de fitofag poate evolua doar ofază de 
dezvoltare (larva sau imago). Un rol deosebit 
în relaţiile dintre plante şi insecte are speciali-
zarea insectelor fitofage, care în funcţie de 
numărul speciilor de plante pe seama cărora 
se hrănesc, se clasifică în: monofage, oligo-
fage şi polifage.  

Fenomenul de acceptare a unei plante 
ca refugiu este întâlnit la multe specii de 
insecte în perioade de secetă, când are loc 
dispariţia sezonieră a plantei gazdă. Feno-
menul se manifestă prin atracţia adulţilor 
pentru specii de plante care nu sunt în mod 
normal plantele gazdă tipice pentru aceştia, 
despărţind insectele fitofage înfilofage, semi-
nifage, xilofage, rizofage, polinivore, necta-
rivore.  

Mutualismul reprezintă relaţia dintre 
insectele antofile şi plantele entomofile, care 
este benefică pentru ambii parteneri şi a mers 
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până la o dependenţă strictă a plantelor 
entomofile de insectele polenizatoare, evo-
luând astfel spre insecte antofile. Relaţiile 
mutuale s-au dezvoltat spre specializarea 
insectelor, care vizitează florile, darşi spre 
adaptarea plantelor entomofile prin dezvol-
tarea abundentă a nectarului, polenului, 
substanţelor eterice, culorilor variate. 

Mecanismele de apărare ale plantelor 
faţă de insectele fitofage au apărut în cursul 
coevoluţiei prin selecţie naturală, asigurând o 
serie de mecanisme de apărare (fizice, chi-
mice) faţă de atacul insectelor. Printre acestea 
se evidenţiază mecanismele următoare: 

 fizice – reprezentate de lignificarea
unor organe, prezenţa pubescenţei, 
dezvoltarea spinilor şi perişorilor urti-
canţi; 

 chimice – extrem de complexe, acţio-
nează asupra insectelor fitofage la nivel 
comportamental, determinând inhiba-
rea hrănirii, dar şi la nivel fiziologic, 
putând conduce la unele mecanisme 
complexe de apărare. Printre acestea se 
evidenţiază intoxicarea insectelor, re-
ducerea eficienţei procesului de hră-
nire, scăderea rezistenţei faţă de 
acţiunea patogenilor, inducerea unor 
anomalii în dezvoltare, care constituie 
factorul selectiv ce conferă plantelor 
protecţie contra insectelor. 
Mecanismele de apărare ale insectelor 

fitofage faţă de plante se referă la reacţia 
insectelor fitofage faţă de mecanismele 
chimice defensive ale plantelor prin diferite 
mecanisme de apărare, cum este detoxifierea 
substanţelor toxice, depozitarea acestora în 

corp, insectele devenind la rândul lor toxice 
pentru duşmanii naturali, excreţia abun-
dentă. 

Bazele fizice şi chimice ale selecţiei 
plantelor de către insectele fitofage are loc 
prin percepţia vizuală. Aceasta se manifestă 
frecvent şa adulţii chrysomelidelor, care, spre 
deosebire de formele larvare, disting culorile. 
În mod normal, culoarea verde este cea mai 
stimulantă, deoarece ea corespunde culorii 
frunzelor care sunt consumate cu prioritate. 
Printre compuşii chimici care intervin în 
procesul de selecţie al plantelor gazdă se 
evidenţiază: arestanţii, care stopează locomo-
ţia, atractanţii – determină orientarea şi 
mişcarea către sursa de hrană, inhibitori ai 
hrănirii resping insecta şi împiedică consu-
mul plantei, fagostimulanţii – declanşează şi 
favorizează hrănirea. 

Elemente tehnologice de producere şi 
aplicarea entomofagilor în combaterea 
dăunătorilor în protecţia biologică a 
plantelor 
Protecţia biologică a plantelor, ca di-

recţie alternativă de combatere a organis-
melor dăunătoare este determinată de aplica-
rea mecanismelor naturale de reglare a den-
sităţii populaţiilor de dăunători. Actual-
mente, pentru asigurarea funcţionalităţii 
sistemelor de agricultură ecologică şi dura-
bilă, în combaterea artropodelor dăunătoare 
au fost elaborate tehnologii de producere şi 
aplicare a entomofagilor în combaterea dău-
nătorilor în protecţia biologică a plantelor, 
printre care un loc deosebit revine producerii 
oofagului Trichogramma, care include diverse 
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elemente tehnologice de obţinere şi lansare a 
entomofagului în combaterea speciilor prin-
cipale de lepidoptere dăunătoare. În redu-
cerea densităţii dăunătorilor un rol foarte 
important îi revine populaţiei naturale de 
entomofagi (Trichogramma). Însă, numărul lor 
este insuficient pentru protecţia culturilor 
agricole de dăunători în câmp, ceea ce deter-
mină necesitatea producerii şi lansării supli-
mentare a paraziţilor utili contra dăunătorilor 
în ecosisteme [3, 6, 9]. 

În condiţiile aprofundării fenomenelor 
negative legate de aplicarea pesticidelor şi în 
scopul aplicării mijloacelor ecologic inofen-
sive de protecţie a plantelor au fost elaborate 
şi se implementează o gamă impunătoare de 
artropode entomofage, printre care mai 
frecvent se aplică următoarele: 

 ENCARSIA – parazit al musculitei-
albe-de-sere, normele eficace de utilizare sunt 
de 50-100 mii/ha; 

 FITOSEIULUS – prădător al tetrani-
hidelor(acarienilor), normele eficace de 
utilizare sunt de 200 mii/ha; 

 AFIDIUS – parazit al păduchelui
piersicului şi a altor afide, normele eficace de 
utilizare fiind de 20-50 mii/ha; 

 BRACON HEBETOR reprezintă o
viespe entomofagă, care se dezvoltă în corpul 
larvelor lepidopterelor dăunătoare cu modul 
ascuns de viaţă;  

 METASEIULUS OCCIDENTALIS
reprezintă un acarian prădător destinat 
pentru combaterea tetranihidelor la viţa de 
vie. Norma de lansare este de 5-10 mii/ha. 

 AMBLISEIULUS CALIFORNICUS -
acarian prădător pentru combaterea tetrani-

hidelor la mar, par, prun. Norma de lansare 
este de 4-5 mii/ha; 

 DIBRACHIS CAVUS - parazit al
pupelor. Este folosit la combaterea tortrici-
delor (moliilor) în livezi şi vii. Norma de 
lansare 5-10 mii/ha; 

 LIZIFLEBUS – parazit al păduchelui
bostănoaselor, normele eficace de utilizare 
fiind de 100-500 mii/ha; 

 AFIDIMIZA – prădător al diferitor
specii de afide, normele eficace de utilizare 
fiind de 100-500 mii/ha; 

 AMBLISEIUS – prădător al diferitor
specii de trip şi dăunători. 

 Actualmente, în scopul sporirii 
activităţii biologice a procedeelor de protecţie 
biologică prin aplicarea insectelor entomo-
fage în câmp deschis sunt elaborate procedee 
de intensificare a activităţii lor prin fondarea 
pepinierelor pentru reproducerea insectelor 
utile, constituirea conveierelor din plante 
polenizatoare, utilizarea hranei entomofa-
gilor, aplicarea operaţiilor agrotehnice speci-
fice orientate la conservarea, înmulţirea şi 
creşterea eficacităţii entomofagilor. 

Aplicarea particularităţilor comporta-
mentale ale insectelor în protecţia 
biologică a plantelor 
La insecte întâlnirea partenerilor sexu-

ali fiziologic apţi de copulare nu se face la 
întâmplare, ci prin intermediul unor meca-
nisme complexe de emisie-recepţie, care 
permit realizarea unor schimburi de infor-
maţii între indivizi, uneori aflaţi la distanţe 
destul de mari. Mecanismele de comunicare 
dintre indivizii aceleiaşi specii sunt de natura 
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fizică (unde sonore, unde electromagnetice, 
culoarea) şi de natură chimică, care au o 
importanţă preponderentă, în baza cărora se 
elaborează şi se aplică feromonii sexuali.  

Cercetările chimice şi comportamentale 
ale insectelor au stat la baza evidenţierii şi 
identificării de către colaboratorii Institutului 
de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor 
al AŞM a substanţelor atractante a 18 specii 
de insecte dăunătoare. În baza substanţelor 
descoperite şi formulele chimice determinate 
de alte şcoli şi centre ştiinţifice internaţionale 
au fost elaborate scheme de sinteză, 
sintetizaţi şi omologaţi 72 de feromoni 
sexuali. Aplicarea lor a permis elaborarea 
sistemelor de aplicare feromonilor sexuali cu 
scopul monitorizării, capturării în masă, 
dezorientării şi sterilizării speciilor principale 
de insecte dăunătoare. Utilizarea elementelor 
bazate pe feromoni pentru eliminarea insec-
telor dăunătoare este ecologic inofensivă şi 
nu contaminează produsele şi mediul încon-
jurător cu substanţe reziduale toxice. Aceste 
tehnologii sunt bazate pe ciclurile de 
dezvoltare naturale şi asigură menţinerea în 
bune condiţii a solului şi elementelor biotei. 
Rezultatul aplicării lor asigură reducerea 
presei pesticide şi reprezintă elemente tehno-
logice indispensabile pentru agricultura 
ecologică şi cea durabilă. 

 
Concluzii 
1. Cercetările biocenotice constituie 

fundamentul elaborării sistemelor de pro-
tecţie integrată a plantelor şi agricultură 

ecologică, care reprezintă un complex de 
acţiuni îndreptate la utilizarea mecanismelor 
naturale de reglare a densităţii populaţiilor 
de organisme dăunătoare, ceea ce necesită 
determinarea relaţiilor dintre plante şi insec-
tele dăunătoare, precum şi dintre acestea şi 
insectele utile. 

2. Cunoaşterea relaţiilor dintre ento-
mofauna dăunătoare şi utilă reprezintă 
fundamentul protecţiei biologice a plantelor – 
ca metodă eficientă de evitare a conflictului 
dintre protecţia plantelor şi calitatea 
mediului înconjurător. Republica Moldova 
dispune de premise şi condiţii suficiente 
pentru aprofundarea activităţilor de obţinere 
a produselor ecologice, dar deocamdată 
lipsesc mecanismele de stimulare a activităţii 
în acest domeniu deosebit de important.  

3. Reducerea mijloacelor chimice de 
combatere necesită aplicarea unui complex 
de mijloace orientate la cunoaşterea meca-
nismelor de reglare naturală a densităţii 
populaţiilor de insecte dăunătoare, de creş-
tere a rezistenţei speciilor de plante, de 
conservare şi înmulţire a entomofagilor, de 
aplicare a altor mijloace ecologic inofensive. 

4. Organismele dăunătoare, ca element 
al agroecosistemelor, reprezintă un potenţial 
risc de atac pentru culturile agricole şi pentru 
realizarea potenţialului genetic alsoiurilor de 
plante devinenecesară aplicarea mijloacelor 
ecologic inofensive în sistemele de agri-
cultură ecologică şi durabilă.  
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INDICELE DE STRES PULMONAR PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA 

Anatolie PUŢUNTICĂ, 
 Universitatea de Stat din Tiraspol 

Abstract: This article represents the results of the pulmonary stress index research on the territory of 
Republic of Moldova, calculated by J.P. Nicolas and Beçancenot J. P, which includes 3 stairs, depending on the 
pressure of the water steam values: dehydrated, balanced and hydrated. The index of the pulmonary stress was 
calculated at 7 meteorological stations, situated from north to south, during all 4 characteristic seasons, 
emphasizing a dehydrated type of the pulmonary stress în winter, an hydrated type în summer and a balanced 
type în autumn and spring. 

Key-words: Pulmonary stress, dehydrating stress, moisturizing stress, summer, winter, hypetension, 
water vapor tension. 

ntre aerul atmosferic şi organismul uman,
se stabilesc relaţii multiple şi complexe,
care ar putea fi rezumate la starea de 

confort sau disconfort în care acesta din urmă 
se află. Atmosfera, prin proprietăţile sale, 
poate fi utilizată pentru menţinerea stării de 
sănătate a organismului uman, în profilaxie 
sau în tratamentul curativ al unor afecţiuni. 
Climatele globului prezintă deosebiri termo-
pluviometrice şi dinamice evidente în lati-
tudine [1]. 

În zona caldă, climatul induce un stres 
caloric, radiativ şi higric mare, nivelul de 
viaţă este scăzut, igiena este precară, iar 
asistenţa socială, redusă. În regiunile umede, 
dominante sunt bolile infecţioase ce produc 
endemii sau epidemii, favorizate de agenţii 
infecţioşi (viruşi şi bacterii) şi de numeroşi 
agenţi transmiţători. În regiunile uscate de 
deşert, densitatea locuitorilor şi frecvenţa 

bolilor sunt reduse, organismul uman fiind 
supus unui proces continuu de deshidratare. 

În zona temperată, climatul este mode-
rat, contrastant, favorabil vieţii, nivelul de 
viaţă, ridicat, iar asistenţa socială, eficientă. În 
climatele temperate, predomină bolile anato-
mice (cauzate de stres nervos, sedentarism, 
supraalimentaţie, poluarea aerului, a apelor 
etc.). 

În zona rece, stresul termic şi dinamic 
este puternic, predomină hipotermia, avita-
minozele şi, de asemenea, bolile anatomice 
[1, 3]. 

Pentru organismul uman, senzaţia de 
confort se manifestă la valori ale umidităţii 
relative cuprinse între 40-65%. Umiditatea 
atmosferică mare (întreţinută de stări de 
vreme ploioase) influenţează organismul 
uman prin încetinirea evaporaţiei pulmonare 
şi cutanate. Complexul biometeorologic 

Î 
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umiditate-temperatură l-a determinat pe 
Licht, în 1964, să vorbească despre umezeala 
psihologică, care este mai greu de suportat pe 
măsură ce temperatura aerului se abate tot 
mai mult de la medie în registrul valorilor 
pozitive sau negative. 

În condiţii de umiditate mare şi tempe-
ratură scăzută, răcirea organismului este mai 
puternică şi efectele negative mai rapide, la o 
expunere îndelungată, îmbrăcăminte prea 
puţin termoizolatoare, alimentaţie redusă sub 
aspect caloric. Simptomele meteoropatologice 
sunt mai vizibile la pacienţii reumatici. 
Umezeala rece este admisă ca o cauză a 
durerilor reumatice, însă, în realitate, aceste 
dureri sunt, mai degrabă, un răspuns la 
schimbările complexe de vreme. Complexul 
meteorologic umiditate mare – temperatură 
scăzută contribuie la agravarea crizelor la 
astmatici. Acelaşi complex contribuie, la 
nivelul pielii, la creşterea capacităţii de a 
absorbi vapori de apă, dar şi a conductivităţii 
termice. Hainele uscate se umezesc în timp, 
accentuând senzaţia de disconfort termic. 
Creşterea umidităţii în pereţii clădirilor 
(după ploi prelungite însoţite de manifestări 
ale vântului) determină în locuinţe, un 
microclimat inconfortabil din cauza pier-
derilor mari de căldură. 

În condiţii de umiditate mare şi 
temperatură ridicată, se manifestă senzaţia 
de disconfort termic (de zăpuşeală), cu efecte 
patologice mai ales la persoanele suprapon-
derale. Valoarea crescută a umidităţii aerului, 
asociată temperaturii ridicate a acestuia, 
favorizează hipotermia, infecţiile, derma-
tozele şi bolile reumatismale. Umezeala caldă 

favorizează proliferarea insectelor, vectori ai 
paraziţilor şi microbilor, fapt ce explică 
recrudescenţa bolilor infecţioase din ţările 
tropicale. 

Umiditatea mare, caldă sau rece între-
ţine aerosoli microbieni, cu o putere de 
răspândire şi penetrare respiratorie mai mare 
decât cea a aerosolilor uscaţi. Aerosolii umezi 
sunt responsabili de generarea unor maladii 
virotice contagioase, în primul rând, a gripei. 
Umiditatea scăzută a aerului prezintă, printre 
efecte, perturbarea echilibrului hidric al 
organismului, soldată cu o senzaţie neplăcută 
la nivelul tegumentului şi mucoaselor sau 
deshidratarea accentuată de căldură, care 
este mai bine tolerată la tineri decât 
umiditatea crescută, la aceeaşi temperatură. 

Metodologie 
Pentru studiul stresului pulmonar s-a 

folosit fondul de date cu privire la tensiunea 
vaporilor de apă (hPa), creată în special de 
angajaţii Serviciului Hidrometeorologic de 
Stat, a editurii „Gidrometeoizdat”, cât şi de 
cadrele universitare de profil. Dintre meto-
dele de cercetare menţionăm: analizei, 
comparativă, deductivă, matematică/statistică etc. 

Rezultate şi discuţii 
Aerul atmosferic, cu particularităţile 

sale (termice, compoziţionale, higrice etc.), 
este inspirat prin căile respiratorii superioare 
şi ajunge la nivelul alveolelor pulmonare. 
Prin intermediul acestora, se realizează 
schimburile respiratorii care pot fi inter-
pretate ca procese de difuziune. Unul dintre 
parametrii aerului de care depinde bunul 
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mers al schimburilor respiratorii este repre-
zentat de tensiunea vaporilor de apă din 
atmosferă (e) şi care este exprimată în hPa 
[3]. 

Beçancenot J. P. calculează, în 1974 [3], 
indicii de stres pulmonar grupaţi pe şapte 
intervale valorice (Tabelul nr. 1), încadrate 
într-o scară de stres întocmită de J. P. Nicolas, 
pe care acesta o detaliază (o dezvoltă). Scara 
lui Nicolas cuprinde trei trepte în funcţie de 
valorile tensiunii vaporilor de apă.  

Când e ≤ 7,5 hPa, se manifestă stresul 
prin tendinţa de deshidratare sau concentrare 
moleculară a sângelui (de regulă, iarna), iar 
când e ≥ 11,7 hPa, stresul se manifestă prin 
tendinţa de hidratare sau diluţie a plasmei 
(vara). Când „e” este cuprins între 7,5 – 11,6 
hPa, stresul este echilibrat sau, mai exact, 
sistemul respirator nu este supus stresului 
(Tabelul nr. 1). La valori ale lui e ≥ 31,3 hPa, 
apar dificultăţi pentru respiraţie. 

Tabelul nr. 1. Indicele de stres pulmonar în funcţie de tensiunea vaporilor de apă (hPa) 
Tensiunea vaporilor 

de apă (e) în hPa 
Indice Tip de stres Evoluţia gradului de 

hidratare 
0 - 4,0 (+2) deshidratant, iarna ↑ Grad de deshidratare în 

creştere 4,1 - 7,4 (+1) deshidratant, iarna 
7,5 – 11,6 0 echilibrat 
11,7 – 15,9 (-1) hidratant, vara ↓ Grad de hidratare în 

creştere 16,0 – 21,1 (-2) hidratant, vara 
21,2 – 26,5 (-3) hidratant, vara 
26,6 – 31,2 (-4) hidratant, vara 

(după Beçancenot J. P., 1974 ) 

Tabelul stresului climatic pulmonar din 
Republica Moldova (Tabelul nr. 2), care 
prezintă indicele calculat pentru 7 staţii 
meteorologice (Briceni, Soroca, Bălţi, Cor-
neşti, Chişinău, Tiraspol, Comrat), arată 
pentru anotimpul de iarnă un tip de stres 
pulmonar deshidratant, de la 4,4 la Briceni, la 

4,9 la Comrat (indicele de stres fiind de +1). 
Pentru anotimpul de vară se constată un tip 
de stres pulmonar hidratant, de la 14,7 la 
Briceni şi 15,2 la Comrat, cu un indice de 
stres de – 1. În anotimpurile de tranziţie, se 
constată un stres echilibrat (Tabelul nr. 1).  
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Tabelul nr. 2. Indicele de stres pulmonar pe teritoriul Republicii Moldova 
Staţia meteo Tensiunea vaporilor 

de apă (e) în hPa 
Indice Tip de stres 

1. Briceni 4,4 (+1) deshidratant, iarna 
2. Soroca 4,5 (+1) deshidratant, iarna 
3. Bălţi 4,5 (+1) deshidratant, iarna 
4. Corneşti 4,5 (+1) deshidratant, iarna 
5. Chişinău 4,7 (+1) deshidratant, iarna 
6. Tiraspol 4,9 (+1) deshidratant, iarna 
7. Comrat 4,9 (+1) deshidratant, iarna 
1. Briceni 14,7 (-1) hidratant, vara 
2. Soroca 14,6 (-1) hidratant, vara 
3. Bălţi 14,8 (-1) hidratant, vara 
4. Corneşti 14,8 (-1) hidratant, vara 
5. Chişinău 14,8 (-1) hidratant, vara 
6. Tiraspol 15,4 (-1) hidratant, vara 
7. Comrat 15,2 (-1) hidratant, vara 
1. Briceni 7,8 0 echilibrat, primăvara 
2. Soroca 7,8 0 echilibrat, primăvara 
3. Bălţi 7,9 0 echilibrat, primăvara 
4. Corneşti 7,8 0 echilibrat, primăvara 
5. Chişinău 8,0 0 echilibrat, primăvara 
6. Tiraspol 8,3 0 echilibrat, primăvara 
7. Comrat 8,4 0 echilibrat, primăvara 
1. Briceni 9,0 0 echilibrat, toamna 
2. Soroca 9,0 0 echilibrat, toamna 
3. Bălţi 9,1 0 echilibrat, toamna 
4. Corneşti 9,2 0 echilibrat, toamna 
5. Chişinău 9,3 0 echilibrat, toamna 
6. Tiraspol 9,8 0 echilibrat, toamna 
7. Comrat 9,6 0 echilibrat, toamna 
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O masă de aer cald poate conţine o 
cantitate mai mare de apă decât o masă de 
aer rece, astfel că ziua şi vara umezeala este 
ridicată favorizând dezvoltarea anumitor 
specii de bacterii şi viruşi ca de exemplu 
bacilul tuberculozei şi împiedicând evapo-
raţia ceea ce poate produce un stres pul-
monar prinacţiunea acestora asupra căilor 
respiratorii, determinând tendinţa de hidra-
tare a plasmei. 

Stresul pulmonar poate apărea şi atunci 
când cantitatea de vapori de apă este redus 
manifestându-se prin tendinţa de deshidra-
tare sau de concentrare moleculară a sângelui 
(iarna). În acest contest, facând o analiză a 
deceselor prin infarct miocardic, constatăm 
că incidenţa cazurilor este mai mare iarna, 
adică atunci când avem un stres pulmonar 
deshidratant, cu un stimul în concentrarea 
moleculară a sângelui, care sporeşte proba-

bilitatea trombelor şi cheagurilor de sânge 
din sistemul circulaţiei sangvine. 

În concluzie, putem afirma că avem 
puţine date despre influenţa vremii asupra 
tensiunii arteriale. Ceea ce s-a demonstrat 
însă este faptul ca există o scădere a 
necesarului de medicamente antihipertensive 
în cursul verii. Efectele combinate ale 
îmbătrânirii, tratamentului şi temperaturii 
medii zilnice au fost investigate de cercetători 
care au demonstrat că valorile medii ale 
tensiunii arteriale scad la temperaturi mai 
mari (când creşte şi tensiunea vaporilor de 
apă, care stimulează hidratarea sau diluţia 
plasmei) şi cresc la temperaturimici (când 
scade şi tensiunea vaporilor de apă, care 
stimulează concentrarea moleculară a sân-
gelui). Altfel spus, în cursul zilelor friguroase 
de toamnă şi iarnă tensiunea arterială are 
tendinţa să crească, în timp ce, încursul verii, 
tensiunea are tendinţa să scadă.  
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STUDIUL PRIVIND VARIAŢIILE UNOR INDICI BIOCHIMICI LA SPORTIVII 
ÎNOTĂTORI PÂNĂ ŞI DUPĂ EFORT 

Ecaterina ERHAN, 
Inga DELEU 

Universitatea de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău 

Summary: In this article some biochemical indexes of top swimmers based on bibliographical sources 
are studied. The most important parameters tested are hemoglobin, lactic acid, glucoses, protein, minerals and 
enzyme complexity. These indexes have great importance în monitoring the results of top swimmers în order 
to improve their performance. 

Key words: sportive swimmers, biochemical indexes, hemoglobin, glucoses, lactic acid, protein. 

 
n interes deosebit antrenorii acordă 
caracteristicilor calitative şi nu canti-
tative ale antrenamentelor, şi anume 

caracteristicilor individuale ale dezvoltării 
fizice a sportivilor înotători, tempoului tre-
cerii la un nou nivel, mai ridicat de perfor-
manţă şi de aprovizionare energetică a 
eforturilor de antrenament şi competiţionale 
Atenţia lor este direcţionată asupra studiului 
şi selectării mijloacelor şi metodelor de 
testare şi diagnosticare a sistemelor funcţio-
nale ale organismului sportivilor înotători, 
posibilităţile cărora determină succesul acti-
vităţilor competiţionale [1,2,5]. 

Pornind de la performanţele actuale în 
înot, dar mai ales de la antrenamentul sportiv 
propriu-zis, care se desfăşoară într-un mediu 
schimbat, trebuie admis faptul, că atât din 
punct de vedere energogen, cât şi biochimic 
efortul se încadrează în tipul predominant 

aerob, cu profil de forţă, în regim de rezis-
tenţă, în care pe plan motric găsim implicată 
contracţia musculară specifică la înot, iar pe 
plan biologic triunghiul cardio-respirator-
metabolic. Predominarea aerobă creşte cu 
atât mai mult, cu cât durata efortului este mai 
mare. La proba de 1500 m rata aerobă este 
estimată la 95-97% faţă de cea anaerobă [12]. 

Cunoaşterea şi respectarea caracterului 
fiziologic, dar şi biochimic al probei sportive 
de înot este de o importanţă majoră pentru 
antrenor şi pentru medicul sportiv. 

Metodele biochimice de cercetare a 
stării funcţionale a organismului înotătorilor 
capătă o mai mare importanţă în analizarea 
creşterii măiestriei înotătorilor şi ele nu 
trebuie evitate, dar din contra trebuie, în 
primul rând, luate în considerare. Însă, 
cercetările din ultimele decenii elucidează 
despre o subestimare evidentă a cercetării 

U 
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parametrilor biochimici în determinarea 
performanţei sportive curente şi potenţiale a 
sportivilor înotători. Acest fenomen se refle-
ctă negativ asupra performanţelor sportive în 
timpul competiţiilor naţionale şi internaţi-
onale. 

În procesul testării biochimice pe etape 
şi al celor complexe aprofundate, se poate 
determina efectul cumulativ al antrenamen-
tului. Acest tip de control biochimic îi oferă 
antrenorului, medicului sportiv, informaţia 
rapidă şi obiectivă despre starea sistemelor 
funcţionale ale organismului şi despre alte 
schimbări de adaptare la efortul fizic efectuat 
[16]. 

Considerăm, că cercetările biochimice 
stau la baza identificării şi întocmirii anumi-
tor metode şi mijloace mai eficiente pentru 
mărirea capacităţii fizice a sportivilor; studi-
erii proceselor de adaptare a organismului la 
diverse eforturi musculare, reglării efortului 
fizic şi a odihnei, determinării gradului de 
antrenament a sportivilor. 

Un rol esenţial în aprecierea stării 
funcţionale a organismului sportivului în lite-
ratură se acordă selectării parametrilor 
biochimici testaţi. Parametrii selectaţi trebuie 
să fie maximal de informativi, sugestivi şi 
necesită de a fi într-o relaţie de interdepen-
denţă cu rezultatele sportive. 

Deoarece în procesul activităţii muscu-
lare etapele metabolismului se schimbă 
periodic în dependenţă de proba sportivă, de 
tipul de efort efectuat, de aceea, în fiecare caz 
distinct se apreciază diverşi indici biochimici 
[5]. 

Se cunoaşte, că în calitate de obiect de 
cercetare a parametrilor biochimici servesc: 
sângele, urina, saliva, transpiraţia, ţesutul 
muscular şi aerul transpirat, în urma 
cercetării cărora se poate determina atât 
eficienţa procesului de antrenament, cât şi 
starea de sănătate a sportivului. Modificarea 
parametrilor biochimici în timpul efortului 
fizic depinde de mai mulţi factori: vârsta şi 
sexul sportivului testat, gradul de antrena-
ment, intensitatea şi durata antrenamentului 
sportiv, proba sportivă practicată [5]. 

Considerăm, că cei mai importanţi 
parametri biochimici testaţi în serul sangvin 
pentru aprecierea stării funcţionale a organis-
mului sportivilor înotători sunt: hemoglo-
bina, acidul lactic, glucoza, proteina totală, 
ureea, acidul uric, creatinina, trigliceridele, 
complexul mineral (ionii de calciu, magneziu, 
fier), complexul enzimatic (creatininkinaza, 
creatininkinaza miocardică MB, lipaza). 

După părerea noastră, elementul vital, 
cel mai important pentru orice persoană, dar 
mai ales pentru organismul sportivilor este 
oxigenul. Înotul, ca probă sportivă prepon-
derent aerobă, care dezvoltă rezistenţa, nece-
sită o cantitate suficientă de oxigen pentru 
îndeplinirea unei activităţi productive şi 
atingerea performanţelor sportive. Transpor-
tarea oxigenului la celule este realizată de 
către pigmentul principal al eritrocitelor – 
hemoglobina [15]. 

Pigmentul de hemoglobină, care repre-
zintă o cromoproteină conjugată, constă 
dintr-un tetramer format din 2 perechi de 
lanţuri polipeptidice (globine), fiecare dintre 
acestea fiind conjugat cu un grup hem, un 
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complex al unui ion de fier cu pigmentul 
roşu, porfirina, care şi-i conferă sângelui 
culoarea roşie. Fiecare gram de hemoglobina 
poate transporta 1,34 ml oxigen în 100 ml de 
sânge, astfel îndeplinind funcţia respiratorie 
[15]. 

Din datele literaturii de specialitate, 
reiese, că după efectuarea efortului fizic, 
nivelul hemoglobinei scade. Această dimi-
nuare a nivelului de hemoglobină este legată, 
de faptul, că în urma efortului fizic are loc 
creşterea debitului sangvin. Ca măsură 
adaptivă la necesitatea unui debit sangvin 
crescut în timpul efortului, organismul 
sportivilor reţine mai mult lichid în spaţiul 
vascular, crescând astfel debitul cardiac, 
transpiraţia şi fluiditatea sângelui, dar 
minimalizând astfel, riscul de deshidratare 
[5,15]. 

Această expandare a volumului 
plasmatic cu până la 30%, produce însă o 
diluare a hematiilor, implicit a hemoglobinei 
şi a hematocritului, creând o stare de anemie. 
O altă explicaţie a instalării anemiei la sportivi 
după efort este suprimarea secreţiei de 
eritropoetină după antrenament [5].  

Echilibrul acido-bazic sanguin depinde 
de numeroase sisteme tampon, dintre care se 
remarcă şi existenţa unui raport echilibrat 
între oxihemoglobină şi carboxihemoglobină. 
De aceea, o respiraţie corectă, mai ales, în 
condiţiile unui mediu cu aer proaspăt, poate 
avea consecinţe dintre cele mai benefice 
asupra sănătăţii şi poate reechilibra, uneori 
întreg metabolismul [5]. 

După cum s-a menţionat mai sus, rolul 
cationului bivalent de fier (Fe2+) este esenţial, 

deoarece el leagă cele 4 molecule de globină 
şi hem-ul, deci datorită ionului de Fe are loc 
crearea moleculei de hemoglobină, mio-
globină (hemoglobina musculară) şi a unor 
enzime. Cu ajutorul fierului, se asigură 
respiraţia celulară, nutriţia mucoaselor, secre-
ţia gastrică. Fierul ajută la procesul de 
creştere, măreşte rezistenţa la îmbolnăviri, 
mai ales la infecţii, transportă diferite 
substanţe chimice, implicate în metabolismul 
energetic, are acţiune antioxidantă, asigura 
funcţia reproductivă. Norma elementului 
mineral de fier în sângele adultului este de 
9,0-30,4 mmol/l [15]. 

Un alt element biochimic esenţial 
pentru organism este ionul de calciu, care 
este considerat „regele bioelementelor” în 
organismul uman. Cantitativ, calciu se gă-
seşte în mediu 99% în oase şi ţesuturi tari, şi 
1% în sânge, în celulele şi ţesuturile moi. 
Calciu este elementul, care întăreşte întreg 
organismul. În formă ionică, calciu intră şi 
iese cu uşurinţă din celula umană. Ionul de 
Ca2+, penetrat în celulă, duce după sine un 
lanţ de elemente nutritive. Calciu neionizat 
se asimilează foarte greu, iar pentru a fi 
asimilat de organism, el numaidecât trebuie 
să treacă în forma ionică. Procesul de trecere 
a calciului neionizat în formă ionică necesită 
o cantitate mare de energie şi acid gastric
[11]. 

Celulele produc permanent energie şi 
în rezultatul acestor procese, se formează 
elementele nocive – reziduuri, de natură 
acidă. Calciu se consideră elementul primor-
dial în eliminarea acestor toxine. Prin elimi-
narea resturilor acide, calciu ionizat, susţine 
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pH-ul sângelui în stare slab alcalină, ceea ce 
este foarte important pentru menţinerea 
vieţii, deoarece coborârea pH-ului sângelui 
până la 6,8 se finisează letal. Deci, una din 
funcţiile principale ale calciului este menţi-
nerea organismului în stare semialcalină, 
adică menţinerea vieţii [11]. 

De asemenea, calciu joacă un rol 
deosebit în trecerea oxigenului în interiorul 
celulelor. În anul 1932 Otto Warburg a primit 
premiul Nobel în chimie, pentru dovada 
adusă, precum că procesul de dezvoltare al 
cancerului este un proces anaerob. Stoparea 
accesului de oxigen, în cazul insuficienţei de 
calciu, face lichidele din organism acide. 
Astfel, organismul caută permanent rezerve 
de substanţe alcaline, pentru neutralizarea 
cantităţii mari de acizi, iar rezervele sunt 
oasele, dinţii, părul. Se consideră, că în cazul 
alimentării cu produse, care provoacă acidifi-
carea organismului, el pierde o cantitate 
foarte mare de calciu [11]. 

Totodată, calciu este necesar şi pentru 
coagularea normală a sângelui, contractarea 
şi relaxarea muşchilor inimii şi muşchilor 
scheletici, pentru reglarea funcţiei fermen-
tative şi parţial secreţia insulinei. Un rol 
important îi revine acestui element pentru 
transmiterea impulsurilor nervoase, iar 
insuficienţa lui provoacă iritarea nervilor. În 
opinia specialiştilor o cantitate suficientă de 
calciu, în perioada tinereţii, menţine organis-
mul tânăr, în decursul multor ani. Pentru a fi 
asimilat şi aşi exercita funcţiile, calciu are 
nevoie de ajutor, adică de alte vitamine şi 
minerale aşa ca – vitaminele D, A, C şi 
magneziu. Calciu este deosebit de important 

pentru organismul sportivilor, deoarece în 
timpul antrenamentului sportiv, ei pierd o 
cantitate enormă de calciu prin transpiraţie. 
Norma elementului mineral de calciu în serul 
sangvin este de 2,1 – 2,6 mmol/l [4]. 

Un alt element biochimic necesar 
organismului uman, dar mai ales a 
sportivilor reprezintă ionul de magneziu. 
Funcţia lui primară constă în participarea la 
dezvoltarea conductibilităţii şi contractilităţii 
muşchilor. Magneziul intervine în reacţiile 
fiziologice (metabolismul glucidelor, lipi-
delor şi proteinelor) şi activităţile enzimatice, 
în permiabilitatea celulară, coagularea 
sangvină [21, p. 405]. Mai mult de jumătate 
din cantitatea totală de magneziu se găseşte 
în oase, un sfert se găseşte în muşchi, iar 
restul se repartizează în inimă, ficat, rinichi, 
tubul digestiv şi în plasma sangvină. 
Necesitatea de magneziu este mult mai mare 
în cazul sportivilor. Norma elementului 
mineral de magneziu în serul sangvin al unui 
adult este de 0,66 – 1,07 mmol/l [11]. 

Deci, substanţele minerale, împreună 
cu proteinele, carbohidraţii, grăsimile şi 
vitaminele sunt foarte necesare pentru o 
bună funcţionare a proceselor fiziologice şi 
biochimice din organism, care stau la baza 
tuturor funcţiilor vitale ale organismului. 
Unii dintre cei mai importanţi fiind deci, ionii 
de calciu, magneziu şi de fier [11]. 

În urma studierii nivelului elementelor 
minerale la sportivii înotători până şi după 
efortul fizic efectuat pe veloergometru, s-a 
constatat, că nivelul de calciu şi magneziu 
până la efort fizic, atât la fetele înotătoare, cât 
şi la băieţii înotători, este sub limitele normei. 
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Nivelul de fier la toţi sportivii înotători 
(băieţi şi fete) până la efort fizic se încadrează 
în limitele normei. După efort fizic efectuat 
pe veloergometru, cantitatea de calciu şi 
magneziu au scăzut esenţial, în urma 
transpiraţiei, iar nivelul fierului a crescut, ca 
rezultat al necesităţii avansate în oxigen 
[4,11]. 

Conform datelor actuale, majoritatea 
cazurilor de disfuncţii la nivelul schimbului 
de substanţe minerale la sportivi, pot fi 
clasificate ca profesionale sau profesional 
asociate, legate de eforturile fizice şi psiho-
emoţionale foarte ridicate. Antrenamentele 
intense duc la pierderea unor elemente 
minerale şi, ca rezultat se cere creşterea 
venitului de substanţe minerale ingerate 
odată cu hrana [4, 3]. 

Făcând referire la adaptarea înotăto-
rului în timpul antrenamentului, am ajuns la 
concluzia, că aceasta se realizează, în princi-
pal, nu în cadrul efortului propriu-zis, efortul 
fiind doar un stimul, ci în timpul perioadei 
de refacere a organismului, perioadă în care 
acesta devine mai eficient (din punct de 
vedere aerob sau anaerob), cu condiţia, că 
celulele sale beneficiază de absolut toate 
componentele nutritive necesare repetării 
acelui efort. 

Altfel spus, înotătorul, care urmăreşte 
performanţa, trebuie să aibă în vedere faptul, 
că alimentaţia, adică suma alimentelor inge-
rate, nu este acelaşi lucru cu nutriţia, prin 
aceasta înţelegând, ceea ce folosesc în mod 
efectiv celulele sale [3]. Este evident, să se 
înţeleagă faptul, că alimentaţia sportivului 
este parte vitală a procesului de antrenament, 

deoarece el trebuie să aleagă acei nutrienţi, 
care concură la furnizarea unei cantităţi 
sporite de energie, necesară atât antrena-
mentului propriu-zis, cât şi refacerii rapide, 
pentru a susţine eficient efortul sportiv din 
ziua următoare [5,9]. 

Ţinem să menţionăm, că energia 
organismului depinde de energia fiecarei 
celule în parte. O celulă sănătoasă pentru aşi 
îndeplini toate funcţiile şi a furniza energie 
are nevoie de alimente, care să-i asigure 
absolut toţi nutrienţii necesari bunei 
funcţionări: apa, carbohidraţi, proteine, 
lipide, vitamine, minerale şi enzime [5]. 

Principalele surse de energie ale spor-
tivului sunt carbohidraţii. Anume glucoza 
este cel mai important monozaharid din 
sânge, care rezultă din digestia carbohidra-
ţilor şi din conversia hepatică a glicogenului 
în glucoză. Deci, din cele expuse mai sus, 
glucoza, este un furnizor indispensabil de 
energie care susţine activitatea celulară şi 
combustibilul principal al muşchilor în 
timpul efortului fizic. Acest indice, în sânge 
se menţine la un nivel constant, în limitele de 
la 3,5 – 5,5 mmol/l (sau 80 – 120 mg), datorită 
mecanismelor reglatorii. Modificarea conţinu-
tului de glucoză în sânge în timpul efortului 
fizic este individuală şi depinde de nivelul de 
antrenament al organismului, de intensitatea 
şi durata efortului fizic [9]. 

Glicemia sau concentraţia de glucoză 
din sânge, creşte peste valoarea din repaus 
încă din starea de start, datorită hipera-
drenalinemiei, ce intensifică glicogenoliza. 
Efortul de înot submaximal sau de scurtă 
durată, provoacă majorarea nivelului de 
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glucoză în sânge, deoarece are loc mobili-
zarea intensă a glicogenului din ficat pentru 
suplinirea necesităţii de energie [5]. 

În efortul de înot maximal sau de lungă 
durată valoarea glicemiei se menţine mai 
mult sau mai puţin constantă, dar pe măsură 
ce efortul se prelungeşte, ea scade fără a mai 
reveni, chiar până la 50% faţă de valoarea din 
starea de repaus. Nivelul scăzut de glucoză 
în sânge, indică despre faptul, că rezervele de 
glicogen în ficat au fost epuizate sau au fost 
folosite intens de către ţesuturile organis-
mului. Reducerea conţinutului de glucoză în 
sânge este mai evidentă la persoanele 
neantrenate decât la persoanele antrenate. 
Astfel, în dependenţă de concentraţia 
glucozei în sânge, se poate determina viteza 
reacţiilor de oxidare aerobă în ţesuturi la un 
efort fizic, dar şi intensivitatea mobilizării 
glicogenului hepatic [9]. 

Cercetările de specialitate efectuate pe 
sportivii înotători ne arată, că nivelul de 
glucoză la băieţii înotători şi fetele înotătoare 
de înaltă calificare în stare de repaus se 
încadrează în limitele normei, prezentând 
valori medii respectiv de – 4,8 mmol/l şi 5,3 
mmol/l. După efectuarea efortului fizic pe 
veloergometru s-a înregistrat o scădere 
evidentă a nivelului de glucoză, atât la băieţii 
înotători (3,6 mmol/l), cât şi la fetele înotă-
toare (4,6 mmol/l). Analiza datelor experime-
ntale la sportivii specializaţi în atletism 
constată că, în stare de repaus nivelul de 
glucoză prezintă valori medii de 5,75 mmol/l 
la băieţi şi de 5,3 mmol/l la fete. După efortul 
fizic efectuat, nivelul de glucoză la băieţii 

atleţi a scăzut (5,42 mmol/l), iar la fetele 
atlete s-a mărit neesenţial (5,6 mmol/l) [5]. 

Cercetările efectuate pe animale au 
arătat, că efortul fizic duce nu numai la 
creşterea capacităţii funcţionale a organis-
mului, ci şi la creşterea aptitudinilor de a 
bloca fenomenele negative consecutive unor 
eforturi intense. Un studiu realizat pe cobai, 
care au fost antrenaţi să înoate, a arătat o 
accelerare a procesului de utilizare a gluci-
delor, lipidelor şi proteinelor în ficat, ceea ce 
are, ca urmare, creşterea energiei produse 
într-o perioadă anumită de timp. Concen-
traţia de ATP se menţine constantă la acest 
nivel, în timp ce la animalele neantrenate 
această valoare scade considerabil, influen-
ţând negativ desfăşurarea activităţii cere-
brale. Aceste fenomene se produc şi în corpul 
uman [5]. 

Rezultatul obţinut în urma testării 
indicelui biochimic de glucoză, poate ajuta 
antrenorul să dozeze raţional efortul de înot 
în timpul antrenamentului sportiv, în funcţie 
de posibilităţile biologice individuale ale 
organismului, starea de sănătate, gradul de 
antrenament şi de acomodare la efort [9]. 

Considerăm, că în cazul dereglărilor 
vizualizate la nivelul mecanismului de 
control al nivelului de glucoză, care pot 
apărea în timpul antrenamentului sportiv, 
competiţiilor sportive sau chiar exact după 
efortul fizic efectuat, în vederea evaluării 
exacte a gradului de risc vital, e necesară 
intervenţia imediată cu scopul stabilirii 
cauzei şi a înlăturării acesteia. Atunci când 
dereglările sunt durabile şi severe, este 
recomandabil, în mod individual, reducerea 
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activităţii fizice şi a intensităţii antrenamen-
telor sportive, dar uneori chiar şi indicarea 
unei pauze sau a unei perioade de refacere. 

În urma procesului de oxidare anae-
robă a glucozei se formează produsul 
metabolic - acidul lactic. Acest produs joacă 
un rol foarte important în apariţia şi 
instalarea oboselii musculare, atunci când are 
loc acumularea acidului la nivelul muşchilor. 
Acea senzaţie dureroasă şi neplăcută de 
arsură, care apare după un efort intens, are 
de fapt, un rol protector, acela de a preveni 
suprasolicitarea musculaturii, până la com-
pleta epuizare a resurselor organismului. 
Astfel, acidul lactic nu ar trebui privit ca un 
produs de metabolism fără rost, şi nici ca o 
„toxină”. El are un rol foarte important în 
organism, reprezentând o sursă de energie 
foarte utilă în condiţii de hipoxie [2]. 

Lactacidemia (concentraţia de acid 
lactic) creşte în timpul şi după sfârşitul 
efortului fizic, proporţional cu datoria de 
oxigen. La începutul efortului, timp de câteva 
secunde, în care producţia de energie este 
realizată prin scindarea fosfaţilor macro-
ergici, nu se acumulează acidul lactic. 
Aceasta este faza alactacidă a efortului 
[2,5,17]. 

Creatinfosfat + ADP → ATP + creatin 
După aproximativ 15 secunde, în 

funcţie de intensitatea efortului, începe faza 
lactacidă a efortului. Valoarea maximă se 
atinge la aproximativ 5 minute după 
terminarea efortului, iar după 1-2 ore, 
valoarea lactacidemiei revine la normal, 
datorită metabolizării acidului lactic în faza 
aerobă. Astfel, 1/5 din acidul lactic rezultat 

se degradează până la CO2 şi H2O, iar pe 
seama energiei, astfel eliberate, restul de 4/5 
se resintetizează în glucoză. 

Dacă concentraţia acidului lactic în 
sânge (în normă) în stare de repaus este egală 
cu 1,0 – 1,5 mmol/l (15–30mg%), atunci în 
timpul efortului muscular intens, conţinutul 
lui se măreşte semnificativ. În studiul 
efectuat de Bangsbo J., (1996) eliberarea 
lactatului în sânge creştea proporţional cu 
intensitatea efortului fizic. Scăderea remar-
cabilă a concentraţiei acidului lactic în sânge 
la un efort muscular standard, la diferite 
etape a antrenamentului sportiv, denotă 
faptul că s-a mărit gradul de antrenament, iar 
mărirea concentraţiei indicelui biochimic, 
demonstrează o scădere a capacităţilor de 
antrenament a sportivului dat [19]. 

Deci, schimbarea concentraţiei acidului 
lactic în sânge după efectuarea efortului 
muscular, este în relaţie de interdependenţă 
cu starea de antrenament a sportivului 
înotător. După modificarea concentraţiei 
acidului lactic în sânge, se determină posibi-
lităţile glicolitice anaerobe ale organismului, 
ceea ce este foarte important în cazul 
selectării sportivilor, la dezvoltarea calităţilor 
motrice, controlul efortului depus în timpul 
antrenamentului şi durata proceselor de 
restabilire a organismului. 

Experimentele efectuate în domeniul 
dat, au confirmat efectul pozitiv al efortului 
fizic asupra capacităţii de neutralizare a pH – 
ului acid al sângelui, rezultat în urma 
exerciţiului fizic realizat. În urma măsură-
torilor efectuate la boxeri, la începutul 
efortului fizic, transpiraţia este foarte acidă, 
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datorită producerii de acid lactic, ulterior ea 
revine la valori normale datorită capacităţii 
crescute de neutralizare a acidului. Revenirea 
este cu atât mai rapidă şi mai stabilă, cu cât 
organismul a fost mai bine antrenat [19]. 

După cum s-a menţionat mai sus, 
organismul înotătorilor necesită mai multe 
surse energetice, plastice, necesare pentru o 
mai bună executare a antrenamentului 
sportiv, care poate fi realizată numai datorită 
asimilării tuturor elementelor nutritive 
necesare. Având în vedere, că tinerii înotători 
de 15–19 ani sunt în proces de creştere şi 
dezvoltare, prin urmare, trebuie să fie 
asigurată şi o alimentaţie bogată în proteine 
[19]. 

Studiile efectuate în ultimii 10 ani, au 
demonstrat, că sportivii cu un regim de 
antrenament intens, au o rată mai mare de 
proteine (1,5-2,0 g/kg/zi), pentru a menţine 
echilibrul azotat. În cazul în care, alimentaţia 
conţine cantităţi insuficiente de proteine, în 
organismul sportivilor se dezvoltă o balanţă 
azotată negativă. Ca urmare, creşte rata 
proceselor catabolice şi recuperarea după 
antrenamente durează mai mult. Cu timpul, 
acest lucru duce la pierderea în masă 
corporală şi reducerea rezistenţei în timpul 
antrenamentelor de înot [19]. 

Precizăm, că în conformitate cu datele 
literaturii de specialitate proteinele îndepli-
nesc funcţia plastică în organism şi intră în 
componenţa fermenţilor, hormonilor, anticor-
pilor, factorilor de coagulare sangvini. 
Proteina totală se caracterizează ca un indice 
al metabolismului proteic, care reflectă 
valoarea totală a proteinelor serice în sânge şi 

ca rezultat determină starea de homeostazie. 
Din proteinele plasmei sangvine fac parte: 
albuminele şi globulinele, care se deosebesc 
între ele prin masa moleculară, proprietăţile 
fizico-chimice şi funcţia biologică. Albumi-
nele se sintetizează în ficat din produsele 
alimentare îngerate. Cantitatea lor în plasma 
sangvină acţionează asupra nivelului presi-
unii osmotice, care reţine lichidul în 
interiorul vaselor sangvine. Globulinele 
îndeplinesc funcţia imunitară (anticorpi), 
asigură coagularea sangvină (fibrinogenul), şi 
de asemenea, sunt prezentate prin fermenţi, 
hormoni şi proteine-transportatoare a dife-
ritor legături biochimice. Norma proteinelor 
totale în plasma sangvină la o persoană 
matură este de 62 – 80 g/l. Însă, există şi 
devieri de la normă a proteinelor, care pot fi 
cauzate de o serie de condiţii fiziologice (cu 
caracter nepatologic) cum ar fi eforturile de 
înot de lungă durată, foamea, dar şi 
patologice, afectând starea funcţională a 
organismului [12,13,16 ]. 

În urma descompunerii proteinelor, a 
proceselor de metabolizare, se formează 
produsele de descompunere – ureea, acidul 
uric şi creatinina. Ureea este produsul final al 
catabolismului proteic la nivel hepatic, deci 
concentraţia ureei în sânge, depinde de 
funcţia excetorie a rinichilor, de starea 
funcţională a ficatului şi a ţesutului mus-
cular. Nivelurile sale serice reflectă echilibrul 
dintre producţia hepatica şi excreţia renală. 
Aportul de proteine şi statusul hidric pot 
influenţa valorile ureei serice. Norma concen-
traţiei de uree în plasma sangvină la o 
persoană matură indică valori < 7,1 mmol/l. 
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În cazul alimentaţiei bogate în proteine, dar 
şi după îndeplinirea efortului fizic, nivelul 
ureei în sânge se poate mări [5, 12]. 

În urma testării nivelului de uree la 
sportivii înotători de performanţă (băieţi şi 
fete) în stare de repaus s-a constatat un nivel 
puţin peste normă, atât la fetele înotătoare 
(7,18 mcmol/l), cât şi la băieţii înotători (7,30 
mcmol/l). După îndeplinirea efortului fizic 
pe veloergometru, nivelul ureei a scăzut 
neesenţial la toţi înotătorii [12,13]. 

Un alt indice biochimic important este 
acidul uric, care rezultă din degradarea 
acizilor nucleici, reprezentând produsul final 
al metabolismului purinelor. De la nivelul 
ficatului, acidul uric este transportat prin 
plasma sangvină la rinichi, unde este filtrat şi 
excretat într-un procent de aproximativ 70%, 
restul este eliminat şi degradat în tractul 
gastro-intestinal. Efortul fizic, raţia zilnică 
alimentară cu conţinut bogat în carbohidraţi 
şi lipide, foametea, duc la majorarea nivelului 
de acid uric în plasma sangvină. Analiza 
datelor experimentale, referitor la nivelul 
acidului uric la sportivii înotători, arată, că în 
stare de repaus, acest indice se încadrează în 
limitele normei, atât la băieţii înotători (323,0 
mmol/l), cât şi la fetele înotătoare (231,0 
mmol/l). În urma efectuării efortului fizic, 
nivelul acidului uric a scăzut la toţi sportivii 
înotători, respectiv prezentând valori medii 
de 307,5 mmol/l la băieţii înotători şi 227,5 
mmol/l la fetele înotătoare [12]. 

Pentru sportivii înotători prezintă un 
interes şi cercetarea creatininei – un produs 
de metabolism al creatinfosfatului din muşchi 
şi se produce cu o rată constantă, dependentă 

de masa musculară. Din punct de vedere 
chimic, creatinina este un derivat ciclic 
spontan al creatinei. Creatinina este filtrată 
din sânge de către rinichi şi dacă filtrarea 
renala este deficitară nivelul sanguin al 
creatininei creşte [14]. 

Astfel, nivelul de uree, acid uric şi 
creatinină în serul sangvin înainte şi după 
efort fizic, sunt indicatori biochimici, care se 
utilizează pe larg pentru aprecierea tolera-
bilităţii sportivului înotător faţă de eforturile 
de antrenament şi cele competitive, de 
mersul exerciţiilor de antrenament şi a 
proceselor de restabilire [14]. 

Însă, reacţiile biochimice din organism 
nu pot decurge fără prezenţa complexului 
enzimatic. Enzimele sunt substanţe de natură 
proteică, care îndeplinesc multiple funcţii în 
organism: cea digestivă, de producere a 
energiei, sinteza de proteine, eliminarea 
toxinelor. Cea mai importantă funcţie enzi-
matică este cea catalitică, accelerând miile de 
reacţii biochimice din organism şi în acelaşi 
timp, controlând procesele vitale ale orga-
nismului, susţinând astfel viaţa. 

Ele au fost numite „scânteia vieţii”, 
deoarece viaţa, nu ar exista fără acţiunea 
enzimelor, nici chiar în prezenţa unor 
cantităţi suficiente de vitamine, minerale, 
oligoelemente sau alţi nutrienţi. În corpul 
omenesc se găsesc mii de diferite enzime, 
fiecare cu rolul său specific. Starea generală 
de sănătate este direct legată de capacitatea 
corpului de a produce enzimele necesare 
proceselor metabolice. Studiile efectuate de-a 
lungul a peste 100 de ani au demonstrat că o 
dietă săracă în enzime poate duce la 
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îmbătrânire prematură, boli cardiovasculare 
şi ale sistemului digestiv, boli cronice dege-
nerative, diabet şi chiar la un risc crescut de 
cancer [7]. 

După cum s-a menţionat mai sus, 
sportivii înotători au un aport crescut de 
proteine faţă de omul obişnuit, şi de aceea 
este foarte importantă suplimentarea raţiei 
alimentare cu enzime digestive, pentru a-l 
susţine, pe cât este posibil în timpul efectuării 
eforturilor de înot, şi pentru a-i permite să-şi 
îndeplinească în mod optim celelalte funcţii. 
Astfel, suplimentând raţia alimentară cu 
enzime digestive, organismul sportivilor este 
degrevat parţial de această sarcină şi secreţia 
celorlalte tipuri de enzime se face mai uşor 
[10]. 

Însă, adaptarea cea mai importantă a 
organismului la efortul de înot (tip aerob) 
este creşterea eficienţei producerii de energie, 
mărind astfel timpul până la apariţia 
senzaţiei de oboseală. În cazul dat, unele 
dintre importantele enzime ale complexului 
fermentativ sunt: creatinkinaza (CK), cunos-
cută şi sub denumirea de creatinfosfokinaza 
(CPK) cu rol energetic, creatinkinaza MB 
(miocardică). CK este o enzimă, care se 
găseşte în concentraţii crescute în miocard, 
muşchii scheletici şi în concentraţii mai mici 
la nivelul creierului. În cazul dat, această 
enzimă catalizează conversia creatinei şi a 
adenozintrifosfatului (ATP) în fosfocreatină 
şi adenozindifosfat (ADP). Reacţia dată este 
reversibilă, ceea ce înseamnă, că şi ATP – ul 
poate fi sintetizat din fosfocreatină şi 
adenozindifosfat. Nivelul foarte ridicat al CK 

indică de obicei o leziune la nivelul inimii, 
muşchilor şi al creierului [14,16]. 

CK MB este singura izoenzimă de 
importanţă sporită, datorită monitorizării 
cardiace pentru infarcturi miocardice. Valo-
rile crescute ale CK MB de peste 20 de ori faţă 
de valorile normale, prezintă temeiuri pentru 
un infarct miocardic, pericol tot mai des 
întâlnit în practica sportivă de azi [16]. 

Studiile de specialitate, efectuate pen-
tru aprecierea parametrilor enzimatici de CK 
şi CK MB la înotătorii de înaltă calificare, 
arată, că în pauză nivelul creatinkinazei se 
încadrează în limitele normei, iar după efort 
fizic se măreşte semnificativ. Valorile medii 
ale CK MB la sportivii înotători în stare de 
repaus arată norma, iar după efort valorile se 
măresc, încadrându-se totuşi în limitele 
normei [14,16]. 

Deci, modificările chimice ale sângelui 
determinate de efortul fizic, reflectă intensi-
tatea proceselor metabolice din muşchi, care 
influenţează mai mult glicemia, lactacidemia, 
echilibru acido-bazic şi nu în ultimul rând – 
lipemia. Făcând referire la ţesutul adipos la 
sportivii înotători de performanţă, el repre-
zintă 5-10% la bărbaţi şi 10-18% la femei. 
Acest depozit de grăsimi are o valoare 
energetică foarte mare (7000 kcal/kg ţesut 
adipos) constituind cea mai importantă rezer-
vă energetică, în cazul, în care depozitele de 
hidraţi de carbon sunt epuizate şi lipidele 
devin combustibilul energetic principal. O 
astfel de situaţie se întâlneşte mai ales, în 
timpul unor eforturi foarte intense şi de 
scurtă durată [1,5,8]. 
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O importanţă mare are enzima diges-
tivă – lipaza (glicoproteină), care în prezenţa 
sărurilor biliare şi a colipazei, transformă 
grăsimile în acizi graşi şi glicerol. Lipaza în 
organism se găseşte sub trei forme: gastrică, 
pancreatică şi intestinală. Cea gastrică intră în 
compoziţia sucului gastric, participând la 
procesele chimice gastrice din timpul dige-
stiei. Lipaza pancreatică hidrolizează grăsi-
mile neutre în glicerol şi acizi graşi. Lipaza 
intestinală are acţiune asemănătoare cu cea 
pancreatică, transformând lipidele în acizi 
graşi şi glicerol şi parţial în monogliceride 
[6,18]. 

Lipaza, produsă de pancreas şi elimi-
nată odată cu sucul pancreatic în duoden, are 
rolul de a favoriza digestia grăsimilor. La 
persoanele sănătoase, neantrenate, rezervele 
de grăsimi constituie 10-20 % la bărbat şi 20-
35% la femei din greutatea corporală. 
Grăsimile sunt depozitate ca trigliceride în 

adipocite formând ţesutul adipos. Adiţional, 
o mică fracţiune de trigliceride este depo-
zitată în celule musculare şi pătrund în 
circulaţia sanguină legate de albumine [5]. 

Norma enzimei – lipaza, în serul 
sangvin prezintă valori mai joase de 38 u/l. 
Însă, după cum s-a stabilit, la înotătorii de 
performanţă valorile lipazei până la efort 
fizic sunt în limitele normei sau chiar mai 
joase decât valorile iniţiale. Comparând 
aceste date ale sportivilor înotători cu nivelul 
lipazei la alte probe sportive (halterofili) s-a 
constatat o valoare mai ridicată a acestei 
enzime în stare de repaus [5]. 

Analizând datele ştiinţifice a surselor 
bibliografice putem deduce, că indicii biochi-
mici analizaţi în articolul dat, au o impor-
tanţă majoră în monitorizarea sportivilor 
înotători, cu scopul perfecţionării măiestriei 
acestora. 
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Rezumat: În articol se abordează problema nevoilor psihosociale ale copiilor cu cerinţe educaţionale 
speciale în contextul incluziunii lor educaţionale. Sunt reflectate rezultatele investigaţiei sferei cognitive şi 
comportamentale ale copiilor cu ADHD, tulburări din spectrul autismului şi a celor cu retard mintal, care 
întâmpină dificultăţi de integrare socială şi succesele pe care aceştia le pot obţine în rezultatul intervenţiei 
psihopedagogice bine orientate.  

Summary: The article addresses the psychosocial needs of children with special educational needs în the 
context of their educational inclusion. Are reflected the findings of the cognitive and behavioral sphere 
investigations of children with ADHD, autism and mentally retarded disorders that are experiencing 
difficulties în social integration and the results they can achieve through well-targeted psycho-pedagogical 
intervention.  

Cuvintele-cheie: copil, disabilitate, cerinţe educaţionale speciale, intervenţie psihopedagogică, adaptare 
socială, educaţie incluzivă. 

 
proximativ 10% din populaţia glo-
bului sunt persoane cu dizabilităţi 
ca rezultat al impactului mintal, 

fizic sau senzorial, 80% din care locuiesc în 
ţări cu un nivel economic dezvoltat şi potrivit 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) 
numărul acestora este în continuă creştere. 
Circa 5,1%, sau 93 milioane dintre persoanele 
cu dizabilităţi sunt copii. Persoane cu CES 
sunt şi mai multe. 

Din punct de vedere statistic, dacă 
copiii cu dizabilităţi (intelectuale, fizice, 
vizuale şi auditive) reprezintă între 2-5% 
dintr-o populaţie şcolară, copiii cu CES sunt 

mult mai numeroşi, variind în unele ţări 
(SUA, Anglia, Danemarca) între 10 şi 20% din 
populaţia şcolară. UNESCO şi ţările membre 
ale Uniunii Europene acordă în ultimii ani 
noţiunii de CES o semnificaţie mai largă 
decât cea legată de necesităţile speciale de 
educaţie ale copiilor cu deficienţe ori cu 
tulburări de învăţare - în formula „educaţia 
cerinţelor speciale” (ECS). Ambele formule 
terminologice CES şi ECS circulă în prezent 
paralel. 

Pentru a înţelege mai bine conceptul de 
Cerinţe Educative Speciale este nevoie, 
înainte de toate, de o abordare care să pună 

A 
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în evidenţă învăţarea şi nu particularităţile 
care diferenţiază copiii în acest proces 
general al formării şi dezvoltării individua-
lităţii [5, p.75]. Cerinţele speciale determină 
măsuri educative speciale, antrenate şi 
structurate la nivelul procesului de învăţare 
şi predare. CES exprimă o necesitate evidentă 
a copiilor de atenţie şi asistenţă educaţională 
suplimentară (măsuri afirmative, pozitive, 
din nevoia de compensare a unui/unor 
dezavantaje), fără de care nu se poate vorbi 
efectiv de egalizarea şanselor, de acces şi 
participare educaţională şi socială [4, p.47]. 

De aici reiese în mod clar ideea, că 
apare necesitatea creării anumitor condiţii 
pentru ca aceşti copii să se bucure de spectrul 
deplin al drepturilor sale civile, economice, 
sociale şi culturale.  

Aceşti copii nu sunt speciali în sine. Ei 
au nevoie doar de o abordare personalizată 
în ceea ce priveşte demersurile pe care le 
întreprindem în educaţia lor. O caracteristică 
specială a acestor copii aflaţi „în pericol de 
excludere” o constituie faptul că ei nu sunt în 
concordanţă cu nivelul obişnuit al aşteptă-
rilor faţă de copii, ei nu se adaptează cu 
uşurinţă. În spatele acestor probleme stă, 
desigur, şi faptul că nici în cadrul familiei, 
nici în societate ei nu beneficiază de o 
stimulare corespunzătoare. Deficitul apărut 
în urma educaţiei necorespunzătoare este 
totuşi reversibil şi poate fi compensat chiar şi 
în cazul unor tulburări organice, cu condiţia 
ca potenţialul copilului să fie activat în mod 
corespunzător. 

Din 2011, în scopul integrării tuturor 
copiilor în şcoli, statul introduce conceptul de 

educaţie incluzivă: Educaţia incluzivă este o 
abordare potrivit căreia toţi copii trebuie să aibă 
şanse egale de a frecventa aceeaşi şcoală şi de a 
învăţa împreună, indiferent de aparenţa lor 
culturală, socială, etnică, rasială, religioasă şi 
economică sau de abilităţile şi capacităţile lor 
intelectuale sau fizice [8, p.84]. Un obiectiv 
important al şcolii inclusive îl reprezintă 
sprijinul acordat pentru menţinerea în familie 
a copiilor cu CES. 

Integrarea socială presupune ca copiii 
cu dizabilităţi să fie acceptaţi în societate, să 
înveţe în instituţiile de învăţământ, având 
sprijinul corespunzător şi sa fie chiar şi 
angajaţi în câmpul muncii. 

Raportul relaţiei socializare, integrare, 
incluziune, are în vedere implicaţiile practice 
şi teoretice ce privesc evoluţia sistemului de 
organizare a educatiei speciale şi a pregătirii 
copiilor pentru integrarea şi incluziunea în 
activităţile profesionale şi în colectivităţile 
sociale [6, p.114]. 

Cercetarea noastră a constat în analiza 
dificultăţilor de integrare socială a copiilor de 
vârstă preşcolară şi şcolară mică cu nevoi 
speciale şi elaborarea unor măsuri de asis-
tenţă psihopedagogică copiilor cu dizabilităţi. 
Problema cercetării constituie necesitatea 
acordării asistenţei psihopedagogice copiilor 
cu nevoi speciale, marcaţi de dezadaptare 
socială, în vederea integrării lor educaţionale 
şi sociale. 

Cercetarea s-a realizat în cadrul Cen-
trului Republican de reabilitare a copiilor. 
Acest centru survine ca o gazdă pentru toţi 
copiii cu necesităţi speciale neşcolarizaţi sau 
şcolarizaţi în şcoli incluzive, copii ce se află la 
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întreţinerea familiei. Organizarea activităţii 
se face în sensul reabilitării, dezvoltării, 
socializării copiilor conform programelor 
individuale.  

Începând cercetarea am presupus că 
implicarea copiilor cu CES în programe 
psihopedagogice de recuperare, bazate pe 
terapii ocupaţionale va facilita o sporire a 
adaptabilităţii copiilor cu CES în grupul de 
semeni. 

În cercetare au participat 30 de copii cu 
nevoi speciale dintre care: 10 copii diagnosti-
caţi cu ADHD, 10 copii suferă de Autism şi 
10 copii prezintă Retard psiho-verbal combi-
nat, dezadaptaţi social din oraşul Chişinău şi 
din diverse raioane ale Republicii. 

În continuare prezentăm pe scurt 
caracteristicile copiilor incluşi în cercetare.  

 Copiii cu Sindromul deficitului de
atenţie şi concentraţie cu hiperactivitate 
(ADHD) în număr de 10 persoane, toţi 
băieţi de 5-8 ani, prezintă probleme cu 
atenţia şi hiperactivitatea – impulsi-
vitate, se concentrează greu, sunt uşor 
distraşi, agitaţi, prezintă manifestări 
comportamentale incongruente cu ni-
velul de dezvoltare specific vârstei 
copiilor. 
Studiile arată ca un procent de 4-9,5% 

din copiii de vârsta scolară prezintă simp-
tome ADHD. Afecţiunea este mai des 
întâlnită la băieţi, raportul băieţii: fete fiind 
de 4:1 [1, p.33]. 

 Copiii cu tulburările din spectrul autist
6 băieţi şi 4 fete prezintă: dificultăţi în 
stabilirea interacţiunilor sociale; pertur-
barea calitativă a comunicării şi 

limbajului; caracterul restrîns, repetitiv 
şi stereotip al comportamentelor, inte-
reselor şi activităţilor. La unii copii se 
manifestă doar o parte a acestor 
caracteristici. 
Ultimele cifre privind răspândirea 

tulburărilor din spectrul autist în Europa 
arată că 60 din fiecare 10 000 de personae 
suferă de autism. Aceasta înseamnă că 
autismul ar putea afecta vieţile unui număr 
destul de mare de persoane [2, p.66]. Studiul 
literaturii arată că o tulburare din spectrul 
autist este o dizabilitate de dezvoltare com-
plexă, care afectează modul în care o per-
soană comunică şi relaţionează cu cei din jur 
[3, p. 87]. Mulţi autişti pot să-şi îmbună-
tăţească şi să-şi dezvolte abilităţile sociale, de 
comunicare şi educaţionale prin exerciţii, 
metode şi tehnici speciale. Abordările şi 
mediile educaţionale adecvate pot permite şi 
acestor copii să înveţe şi să facă progrese 
semnificative, de aceea o sarcină fundamen-
tală a acţiunii de recuperare este training-ul 
parental. 

 Copii cu întârziere în dezvoltare –
dezvoltarea retardată, reprezintă copii 
cu o întârziere a evoluţiei sale fizice, al 
însuşirii limbajului, al îngrijirii proprii, 
al dezvoltării intelectuale.  
Conform cercetărilor, aceşti copii însu-

şesc diferite abilităţi într-un ritm mai lent 
decât ceilalţi copii de aceeaşi vârstă [7, p.46]. 

În procesul de cercetare au fost aplicate 
următoarele metode, tehnici şi procedee de 
cercetare: observaţia, anamneza, testarea, 
ghidul de interviu cu părinţii şi experţii în 
domeniu. 
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În calitate de metodele psihometrice am 
folosit: Matricele Progresive Raven Color; Test 
de inteligenţă generală WAIS; Tehnica Sculte; 
Tehnica „cifre şi semne”; Proba şirul de cifre; 
Tehnica de studiere a memoriei auditive de 
cuvinte; Tehnica „compune cuvinte”; Metodica” 
al 4-lea de prisos“; Scala de evaluare a autismului 
infantil Schopler, Chestionarul „Evaluarea 
comportamentului copiilor cu autism”. 

Esenţial pentru selectarea metodicilor 
au servit nivelul scăzut al adaptării sociale şi 
a sferei cognitive a copilului cu CES, la fel şi 
caracterul specific al relaţiilor cu adulţii şi cu 
semenii, care au solicitat material de 
stimulare suplimentar şi tehnici speciale, 
utilizate în pedagogia corecţională infantilă. 
Prelucrarea, analiza, examinarea datelor 

obţinute în cadrul studiului s-a efectuat prin 
metodele statisticii psihologice de grupare a 
datelor, au fost create tabele a indicilor 
prelucraţi, diagrame. 

În urma evaluării nivelului de inteli-
genţă, realizată prin intermediul Matricelor 
Progresive Raven Color şi Testului de inteligenţă 
generală WAIS, au fost diagnosticate urmă-
toarele categorii de subiecţi: dintr-un număr 
de 30 de subiecţi 4 subiecţi  13% prezentau 
Dezvoltare intelectuală conform vârstei, 7 
subiecţi  23% prezentau intelect limitrof 
(IQ=70-85), 10 subiecţi  33% prezentau 
Retard mintal uşor (IQ=70-50) şi 9 subiecţi  
30% prezentau Retard mintal sever (IQ <50). 

 

 
 
Evaluarea atenţiei prin intermediul 

testelor aplicate: Tehnica Sculte, Tehnica „cifre 
şi semene”, Proba „şirul de cifre” a scos în 
evidenţă următoarele categorii de subiecţi: 0 
subiecţi cu nivelul atenţiei înalt; 14 subiecţi  

47% cu nivelul atenţiei mediu şi 16 subiecţi  
53% cu nivelul atenţiei scăzut. 

În urma evaluării nivelului memoriei 
prin aplicarea testelor: Studierea memoriei 
vizuale de imagini; Tehnica de studiere a 
memoriei auditive de cuvinte au fost identificaţi 

13%

23%

34%

30%

Nivelul inteligenței inițial

Dezvoltare intelectuală
conform vîrstei

Intelect limitrof IQ=70-85

Retard mintal ușor IQ=70-50

Retard mintal sever IQ<50
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următoarele categorii de subiecţi: 4 subiecţi  
13% prezentau memorie bună, 18 subiecţi  
60% prezentau memorie medie şi 8 subiecţi  
27% prezentau memorie slabă. 

Evaluarea gândirii prin intermediul 
testelor aplicate: Metodica  „al 4-lea de prisos“ a 

scos în evidenţă următoarele categorii de 
subiecţi: 3 10% subiecţi cu nivel superior al 
gândirii, 16 subiecţi  53% cu nivel mediu al 
gândirii şi 11 subiecţi  37% cu nivel inferior al 
gândirii. 

Rezultatele obţinute în urma aplicării 
metodelor ce cercetare au scos la iveală ca 
dominante, următoarele trăsături de persona-
litate, caracteristice tuturor copiilor cu CES 
incluşi în cercetare: 

 motivaţie intrinsecă slab conturată, de 
regulă neantrenându-se în activităţi noi 
din propria iniţiativă ci doar prin 
stimulări repetate;  

 comportament hiperactiv, exploziv, 
neliniştit; 

 comunicare spontană deficitară, de cele 
mai multe ori răspunzând doar atunci 
când i se cere sau adoptă o atitudine de 
evitare;  
În mod special atenţia noastră a fost 

atrasă de copiii cu tulburări din spectrul 
autist care prezintă cele mai multe probleme 
de integrare sociabilă. Cu acest grup de copii 
am decis să realizăm programul de inter-
venţie.  

Deoarece scopul cercetării a fost 
adaptarea copilului cu dizabilităţi în şcoala 
primară am studiat nivelul adaptării la acest 
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grup pentru ca ulterior să evidenţiem efectele 
grupului formativ. 

În acest scop am utilizat testul Scho-
pler, rezultatele căruia ne-a arătat deficienţe 
grave în: sociabilitate, interacţiunea cu 
semenii, utilizarea limbajului nonverbal în 
comunicare, interes pentru activitatea în 
comun cu semenii, priceperea de a relaţiona 
pozitiv cu semenii. Mai buna situaţia a fost la 
segmentul aprecierilor din partea maturului. 
Rezultate nesemnificative copiii le-au remar-
cat la: interes pentru adulţi, interes pentru 
activitatea de joc împreună cu maturul, 
îndeplinirea sarcinilor independente, utili-
zarea limbajului verbal în comunicare. 

Integrarea educaţională a copiilor cu 
nevoi speciale se realizează atât prin 
adaptare curriculară, cât şi prin realizarea şi 
dezvoltarea de Planuri educative individualizate 
(PEI). PEI are ca obiectiv recuperarea în ariile 
de dezvoltare ale copilului, scopul principal 
fiind acela de a înregistra toate strategiile ce 
trebuie folosite pentru a-i permite copilului 
să progreseze în domenii de învăţare care 
sunt de relevanţă directă pentru individ. 
Primul principiu ce stă la baza dezvoltării 
PEI este că acesta ar trebui să se concentreze 
asupra evoluţiilor pozitive de învăţare şi 
realizare ale copilului, iar, în al doilea rând, 
ar trebui să se concentreze pe aspecte 
adiţionale sau diferite faţă de cele prevăzute 
pentru toţi elevii, prin intermediul curricu-
lumului diferenţiat. 

Planurile educative individualizate fo-
losite în cadrul acestei cercetări au fost 
formulate după următoarea schemă: 

a) obiectivele de dezvoltare stabilite pe 
termen scurt; 

b) strategiile de intervenţie ce pot fi 
utilizate pentru a aborda obiectivele; 

c) orice activitate metodă şi tehnică 
specială care urmează să fie pusă în aplicare 
pentru a sprijini dezvoltarea; 

d) criteriile de progres, care vor permite 
specialiştilor şi copiilor să emită judecăţi 
despre momentul când obiectivele au fost 
îndeplinite; 

e) rezultatele obţinute de către copil 
înregistrate în mod oficial, atunci când PEI 
este revizuit; 

f) data la care PEI va fi revizuit.  
În rezultatul aplicării planului educativ 

individualizat copiilor din eşantionul supus 
cercetării, am obţinut o creştere nesemni-
ficativă a segmentului aprecierii din partea 
părinţilor. O modificare semnificativă s-a 
observat pentru interesul faţă de adulţi, 
interesul pentru activitatea de joc împreună 
cu maturul, îndeplinirea sarcinii independent 
şi utilizarea limbajului verbal în comunicare.  

S-au modificat rezultatele şi pentru 
interes pentru semeni, interes pentru activi-
tatea în comun cu semenii.  

Rezultatul cel mai înalt a fost obţinut 
pentru ultimul criteriu - priceperea de a 
relaţiona pozitiv cu semenii. 

În continuare prezentăm rezultatele 
privind eficacitatea metodologiei de formare 
a capacităţii de adaptare socială a copilului 
cu autism, în urma experimentului formativ. 
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Nr.  Criterii 
Experiment de 
constatare (%) 

Experiment de 
verificare (%) 

1. Interes pentru adulţi 20 60 

2. Interes pentru activitatea de joc împreună
cu maturul

20 60 

3. Interes pentru semeni 0 20 

4. Interes pentru activitatea în comun cu
semenii

0 20 

5. Îndeplinirea sarcinilor independent 20 60 

6. Orientarea către aprecierile din partea
maturului

75 80 

7. Utilizarea limbajului nonverbal în
comunicare

0 40 

8. Utilizarea limbajului verbal în comunicare 20 60 

9. Priceperea de a relaţiona pozitiv cu semenii 0 40 

În baza rezultatelor prezentate, putem 
menţiona faptul că rezultatele din cadrul 
experimentului de constatare sau modificat 
simţitor în etapa experimentului de verificare. 
Acest fapt denotă confirmarea ipotezei 
potrivit căreia: Formarea adaptării sociale la 
copiii cu autism poate fi eficace în condiţiile 
elaborării şi implementării unui sistem diferenţiat 
de psihocorecţie, care ar lua în considerare 
specificul şi nivelul formării acestor deprinderi şi 
utilizarea activităţii de joc. 

În concluzie, cele mai importante 
rezultate obţinute în contextul integrării 
sociale a copiilor cu nevoi speciale, au fost 
cele ce tin de stabilirea contactelor sociale şi 
comunicării atât cu părinţii cât şi cu semenii, 
pedagogii şi specialistul psihoterapeut. 
Rezultatele înregistrate indică un progres 
evident, ceea ce ne îndreptăţeşte să spunem 

că cu cât intervenţia se realizează mai de 
timpuriu, achiziţiile sunt cu mult mai multe. 
Mai mult decât atât, rezultatele obţinute 
confirmă anume ideea că în procesul de lucru 
cu copii cu nevoi speciale utilizarea unor 
tehnici terapeutice flexibile, individualizate şi 
bine organizate influenţează în mod dife-
renţiat ariile de dezvoltare ale subiecţilor 
implicaţi în formarea competenţelor preşco-
lare şi sociale. 

Experienţa dobândită pe parcursul lu-
crului cu copiii cu dizabilităţi ne-a convins că 
fiecare copil este diferit şi special şi are 
propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu 
dizabilităţi, iar neacceptarea lor din partea 
societăţii duce la o marginalizare şi discri-
minare, împiedicând formarea, împlinirea de 
sine şi afirmarea personalităţii. Această 
experienţă mi-a evidenţiat că tulburările de 
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autism, ADHD şi retard se întâlnesc mai des 
la băieţi, decât la fete. 

În rezultatul studiului experimental şi 
concluziile expuse ne-am orientat la urmă-
toarele recomandări: 

 Se recomandă implementarea unor 
acţiuni pentru creşterea gradului de conşti-
entizare a societăţii Republicii Moldova, în 
legătură cu persoanele cu dizabilităţi, cu 
drepturile, nevoile, potenţialul, valoarea şi 
contribuţia acestora. Acţiunile trebuie să 
vizeze elaborarea unor programe de educaţie 
publică, care să fie puse în aplicare în 
învăţământul preuniversitar şi universitar şi 
care să fie implementate de „agenţi ai 
schimbării” – organizaţiile neguvernamen-
tale. 

 Se recomandă o implicare activă a 
întregii societăţi în procesul de integrare 

socială. E necesară o pregătire psihope-
dagogică a tuturor persoanelor implicate 
direct şi indirect în procesul educational. 

 Este necesară deschiderea Centrelor 
specializate de sprijin a copiilor cu ADHD şi 
autism în scopul dezvoltării lor cognitive şi 
socială şi formăriii deprinderilor de viaţă. 
Necesară este şi prezenţa Consiliilor specia-
lizate pentru determinarea dizabilităţii şi 
capacităţii de muncă a acestor copii. 

 În Republica Moldova este necesară o 
legislaţie antidiscriminatorie, comprehensive 
şi puternică, care să intervină în toate etapele 
şi sub toate aspectele vieţii individuale şi 
sociale, pe care persoanele cu dizabilităţi 
trebuie să le parcurgă, încă de la apariţia şi 
identificarea dizabilităţii. Noile acte norma-
tive trebuie să revadă măsuri şi termeni 
concreţi, precum şi sancţiuni. 
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USPEE „Constantin Stere” la 20 de ani –  
NOI OPORTUNITĂŢI ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI, ŞTIINŢEI 
ŞI INOVĂRII 

 Gheorghe AVORNIC, 
 doctor habilitat în drept, profesor universitar, 

 preşedintele Senatului USPEE ”Constantin Stere” 

„Istoria este emulul timpului, 
depozit al evenimentelor, 

martor al trecutului, 
 exemplu și înștiințare 

a prezentului, 
avertisment al viitorului.” 

 Miguel De Cervantes 

Istoria 
este podul dintre 

trecut si 
prezent…

este  filosofia 
învatata prin 
exemple…
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Aniversarea a 20 de ani de la înfiinţarea universităţii noastre este, deopotrivă, una de 
reflecție, de evaluare și de proiecție. 

Deși suntem o instituție relativ tânără, la vârsta de majorat am reușit deja să ne justificăm pe 
deplin existența prin prestanța academică, siguranța educațională și instituțională. 

Recunosc că edificarea unei universități este un proces dificil și anevoios, dar realizabil prin 
eforturile comune ale colegilor, colaboratorilor, personalului auxiliar și administrativ, ale 
studenților și partenerilor. În acest sens, cu un puternic sentiment de reverență și gratitudine, 
mă adresez celor care și-au adus aportul la demnitatea și autoritatea instituției noastre pe 
parcursul acestor 20 de ani. 

Suntem instituția în care accentul cade pe calitate și performanță. Concepută ca structură a 
unei universități europene, care se dezvoltă în funcție de necesitățile economico-sociale și de 
cerințele pieții, suntem o universitate modernă care deschide o largă paletă de oferte 
educaționale de perspectivă atât la nivel național, cât și internațional, sub generosul standard al 
Uniunii Europene. 

Încurajăm gândirea liberă, implicarea activă civică, creativitatea, entuziasmul și deschiderea 
spre comunicare și colaborare, astfel încât studenții noștri, la finele studiilor, să aibă parte de 
darurile intelectuale și tăria sufletească necesară împlinirii personale și progresului comunității. 

Plecând de la spusele lui Gustave Thibon: „vigoarea unui arbore nu este dată de numărul și 
lungimea ramurilor, ci de profunzimea și sănătatea rădăcinilor”, conducerea USPEE „C. Stere” își 
dorește să construiască  pe verticală, să consolideze profunzimea și să asigure sănătatea 
rădăcinilor învățământului superior în cadrul USPEE. Credem că doar astfel vom putea 
dezvolta împreună o universitate durabilă, o universitate de succes.  

Așadar, USPEE „C. Stere” continuă promovarea politicii educaționale și dezvoltarea unui 
învățământ universitar democratic, umanist, flexibil și transparent, bazat pe valorile culturii și 
ale științei naționale și universale.  
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Fondatorul și primul rector al instituției a fost cunoscutul profesor și promotor al 
învățământului universitar de calitate, doctor, conferenţiar universitar, Platon FRUNTAŞU. 

Din 1999, în calitate de cofondator este Nicolae LAIU, doctor, conferenţiar universitar, 
iniţiativa fondării instituţiei fiind susţinută și încurajată de către academicianul Gheorghe 
RUSNAC. 

Chiar de la primii săi pași (28 iulie 1997), institutul a promovat o politică a 
învățământului de performanță, orientat spre standardele și valorile societății democratice 
moderne, astfel încercând să contribuie la formarea unei noi generații de profesioniști-
cercetători, lideri de opinie și funcționari publici, capabili să-și asume responsabilitatea pentru 
realizarea tranziției la forma de organizare democratică în țara noastră. 

Evoluția în timp a Universității Constantin Stere 

PERIOADA EVENIMENTE 

28 iulie 1997 Fondarea Institutului de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale 

2001-2002 Organizarea admiterii candidaţilor la studii cu frecvenţă redusă la 
specialităţile Relaţii internaţionale, Politologie, Politologie şi Instruire 
juridică 

18 ianuarie 2007 ISPRI a fost reorganizat în Universitatea de Studii Politice şi Economice 
Europene 

2008 Modificarea componenței cofondatorilor 

2009 USPEE îşi continuă activitatea în sediul propriu (Ştefan cel Mare, 200) 

2009-2010 USPEE este autorizată în desfăşurarea studiilor Ciclul II, de master, 
pentru programele: Dreptul afacerilor; Drept penal, Drept procesual 
penal, Drept public, Drept civil, Drept vamal  

2011 Prin decizia comună a cofondatorilor şi a Senatului Universităţii, în 
funcţie de rector al USPEE este ales domnul Gheorghe Avornic, doctor 
habilitat în drept, profesor universitar 

24 februarie 2011 Prin decizia Senatului din 24 februarie 2011, USPEE poartă numele lui 
Constantin Stere 
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2012 A  fost introdus în premieră pentru Republica Moldova un nou program 
de masterat: Expertiza Judiciară şi Certificarea Producţiei, cu 90-120 de 
credite, program organizat în colaborare cu Universitatea Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei 

2012 USPEE „Constantin Stere” este acreditată ştiinţific la profilul 
Valorificarea standardelor europene în consolidarea statului de drept şi 
a societăţii civile din Republica Moldova 

2013 Prin decizia Senatului  şi a fondatorilor Universităţii, în funcţie de 
preşedinte al Senatului USPEE este ales domnul Gheorghe Avornic, 
doctor habilitat în drept, profesor universitar 

2013 USPEE acreditată de către ARACIS, la specialitatea Drept, ciclul I, 
licenţă 

2015 USPEE a fost acreditată în calitate de organizaţie din sfera ştiinţei şi 
inovării cu toate drepturile aferente pentru a realiza activităţi de 
cercetare, inovare şi transfer tehnologic 

9 aprilie 2015 Prin hotărârea nr.AT 2/8.3 din 9 aprilie 2015 CNAA, Universitatea a fost 
abilitată cu dreptul de instituţie organizatoare de doctorat la 
specialitatea: 552.08 – Drept internaţional şi european public; profilul: 
Drept public; ramura: Ştiinţe juridice; domeniul: Ştiinţe sociale şi 
economice 

26 noiembrie 2015 Prin Hotărârea nr.269 din 26 noiembrie 2015 a fost abilitată cu dreptul 
de organizare a studiilor de doctorat şi postdoctorat la specialitatea 
521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate cu profilul: 
Economie, busines, administrare, ramura Ştiinţe economice, domeniul 
Ştiinţe sociale şi economice. 

12 octombrie 2015 USPEE a primit autorizarea de funcţionare provizorie de la ANACIP a 
Şcolii doctorale în Drept, Ştiinţe Politice şi Administrative 

2016 USPEE a primit autorizarea de funcţionare provizorie de la ANACIP a 
Școalii Doctorale în Științe Ecologice și Economice 
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În urma acestor transformări succesive, USPEE devine o instituție de învățământ superior 
competitivă, statornică, independentă financiar și dedicată studentului.  
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Evoluția Facultăților Universității, 
 în perioada  1997 – 2017 

O direcție prioritară în activitatea USPEE „Constantin Stere” o constituie organizarea 
activității științifice și valorificarea potențialului intelectual al profesorilor, dar și al studenților. 
În procesul de cercetare din cadrul profilurilor şi direcţiilor sunt antrenaţi 22 doctori habilitaţi şi 
59 doctori, inclusiv profesori de notorietate din ţară şi de peste hotare. 

Activitatea ştiinţifică şi inovaţională a Universităţii de Studii Politice şi Economice 
Europene „Constantin Stere” este realizată în 8 direcţii ştiinţifice strategice, încadrând peste 30 
teme. 

Institutul de Studii 
Politice și Relații 

Internaționale 

Universitatea de 
Studii Politice şi 

Economice Europene 
„Constantin Stere”
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Merită atenție deosebită Școala Doctorală în Științe Ecologice și Economice, ce și-a 
început activitatea în baza Hotărârii nr.2201 din 06.04.2016 a ANACIP și Școala Doctorală în 
Drept, Științe Politice și Administrative, rezultat al Acordului de Consorțiu Național încheiat 
între ASEM și USPEE,,Constantin Stere”.  



440 



441 



442 



 
443 

 

 
 

 
 
  



444 



445 



446 

Aniversarea a 20 de ani de la înfiinţarea universităţii noastre este deopotrivă una de 
reflecție, de evaluare și de proiecție.  

Deși suntem o instituție relativ tânără, la vârsta de majorat, am reușit deja să ne justificăm 
pe deplin existența, prin prestanța academică, siguranța educațională și instituțională. 
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 Recunosc că edificarea unei universități este un proces dificil și anevoios, dar realizabil cu 
eforturi comune ale colegilor, colaboratorilor, personalului auxiliar și administrativ, ale 
studenților și partenerilor. 

În acest sens, cu un puternic sentiment de reverență și gratitudine mă adresez celor care 
și-au adus aportul la demnitatea și autoritatea instituției noastre pe parcursul acestor 20 de 
ani. 
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