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CONTEXT CONTEXT 
Economia Republicii Moldova tranzitează 
printr-un continuu proces de reformare. În 
asemenea condiții implementarea 
priorităților „triunghiului cunoașterii” – 
educație-cercetare-inovare joacă un rol 
cheie în stimularea creșterii economice și a 
ocupării forței de muncă și reprezintă un 
imperativ pentru procesul de dezvoltare 
asumat de țara noastră.  

Necesitatea de a identifica noi soluții, 
modele și strategii ce pot contribui la 
dezvoltarea durabilă a sistemului economic 
actual este o tematică de importanță 
pentru societatea națională și 
internațională, în special în condițiile 
actuale, urmare a provocărilor pandemiei 
COVID-19.  

Domeniul de cercetare-dezvoltare în 
Republica Moldova se confruntă cu 
necesitatea utilizării eficiente a resurselor, 
asigurarea unui proces de cercetare bazat 
pe excelență, integrat în circuitul 
internațional de cercetare și orientat spre 
satisfacerea necesităților crescânde ale 
societăți și ale economiei naționale. În 
acest sens, cercetările și preocupările 
pentru asigurarea competitivității, 
sustenabilității și a unui amplu proces de 
inovare a economiei la diferite niveluri și în 
diverse contexte au devenit deosebit de 
relevante.  
Orientările actuale ale societății în 
ansamblu și perspectivele de dezvoltare 
economică, influențate de efectele nefaste 
de ordin social și economic sunt actuale 
teme de discuție dintre reprezentanții 
mediului academic, de cercetare și de 
afaceri. 
In acest context, abordarea integrată și 
complexă a realităților economice, socio-
culturale și ambientale și identificarea 
soluțiilor optime de dezvoltare pe toate 
aceste dimensiuni poate contribui la 
depășirea provocărilor actuale. Prin 
cercetare-dezvoltare economia națională 
își va consolida potențialul său competitiv 

The economy of the Republic of Moldova 
is undergoing a continuous reform 
process. In such circumstances, the 
implementation of the "knowledge triangle" 
priorities – education-research-innovation 
plays a key role in stimulating economic 
growth and employment and is an 
imperative for the development process of 
our country. 

The need to identify new solutions, models 
and strategies that can contribute to the 
sustainable development of the current 
economic system is a matter of importance 
for national and international society, 
especially in the current circumstances, 
following the challenges of COVID-19 
pandemic. 

The research and development field in the 
Republic of Moldova faces the need for 
efficient use of resources, the provision of 
a research process based on excellence, 
integrated into the international research 
circuit and geared toward meeting the 
growing needs of society and national 
economy. In this regard, research and 
concerns to ensure competitiveness, 
sustainability and a broad-based economy 
innovation process at different levels and 
in different contexts have become 
particularly relevant. 

The current orientations of society as a 
whole and the prospects for economic 
development, influenced by adverse social 
and economic impacts, are issues of 
discussion between academic, research 
and business representatives. 

In this context, an integrated and complex 
approach to economic, sociocultural and 
environmental realities and the 
identification of optimal development 
solutions in all these dimensions can help 
to overcome current challenges. Through 
research and development, the national 
economy will strengthen its competitive 
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la nivel regional și internațional, generând 
astfel bunăstare pentru toți cetățeni săi. 

Totodată, un rol important în realizarea 
acestui deziderat revine educației. 
Schimbului de experiență și diseminare a 
celor mai eficiente tehnologii și practici 
educaționale contribuie la consolidarea 
calității procesului de formare profesională 
inițială și continuă în domeniul economic. 

Scopul conferinței este de a disemina și 
valorifica rezultatele investigațiilor științifice  
privind  crearea unui mediu performant și 
sustenabil de dezvoltare economică a 
Republicii Moldova, în special în condițiile 
de post-pandemie. 

Obiectivele conferinței: 
 Fundamentarea strategiilor de 

dezvoltare a mediului de afaceri la 
nivel național orientate spre depășirea 
crizei economice ca rezultat a 
efectelor pandemiei; 

 Identificarea modelor eficiente de 
evidență, analiză și diagnostic a 
activității IMM și a entităților 
cooperatiste pentru asigurarea 
competitivității acestora și dezvoltării 
lor sustenabile; 

 Perfecționarea reglementărilor 
legislative și normative în vigoare în 
scopul facilitării dezvoltării economico-
sociale a republicii; 

 Identificarea celor mai eficiente 
tehnologii, instrumente, tehnici 
educaționale  în contextul promovarea 
învățării pe tot parcursul vieții. 

potential both nationally and 
internationally, thus generating wealth for 
all its citizens. 
Education also plays an important role in 
achieving this. The exchange of 
experience and dissemination of the most 
effective educational technologies and 
practices contribute to strengthening the 
quality of initial and continuous 
professional development in the economic 
field. 
The purpose of the conference is to 
disseminate and exploit the results of 
scientific investigations into the creation of 
a sustainable and efficient environment for 
economic development of the Republic of 
Moldova, especially in the post-pandemic 
conditions. 
Objectives of the conference: 
 The rationale of national business 

development strategies aimed at 
overcoming the economic crisis as a 
result of the pandemic effects; 

 Identifying effective ways of keeping 
track, analyzing and diagnosing the 
IMM activities and cooperative entities 
in order to ensure their 
competitiveness and sustainable 
development; 

 Improvement of legislative and 
regulatory frameworks in force in order 
to facilitate the economic and social 
development of the republic; 

 Identifying the most effective 
technologies, tools, educational 
techniques in the context of promoting 
lifelong learning. 
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Abstract 
Consumer cooperatives has become an important segment of the socio-economic 

system of the Republic of Moldova, withstanding periods of economic decline. Currently, 
the country’s consumer cooperatives system faces both external and internal challenges. 
These can have significant consequences in the following periods of activity if the 
necessary measures are not taken. Therefore, new paradigms of innovative development 
must be applied, considering the internal capacities and limited financial resources of the 
cooperative system, but also the need for sustainable development. 

Contemporary challenges and environmental opportunities impose the need to 
rethink the cooperative forms of organization and management, optimize the economic 
activity, managerial reengineering of the cooperative system, diversify the fields of activity, 
and develop the human resources engaged in the cooperatives. The implementation of 
innovative solutions in this context would stimulate the efficient, sustainable development 
of consumer cooperation in the country. 

 Keywords: cooperatives development, innovation, strategic objectives 
 

Introducere 
Cooperativele exercită un rol important în societatea contemporană datorită 

impactului pe care îl au asupra dezvoltării socio-economice în orice ţară. Datorită 
diversităţii activităţilor promovate, gradului de implicare a populaţiei, contribuţiei la sporirea 
calităţii vieţii, la dezvoltarea comunităţilor, cooperativele au devenit un pilon important în 
politicile internaţionale şi europene de dezvoltare economică, de coeziune şi de incluziune 
socială. Scopul cercetării este de a evalua provocările cu care se confruntă sistemul 
cooperaţiei de consum din Republica Moldova și de a argumenta prioritățile de dezvoltare 
în perioada următoare care să asigure bunăstarea membrilor și angajaților săi, a populației 
deservite, dar și protecția mediului prin integrarea în economia circulară. 

 
Rezultate obținute și discuții 

Cooperaţia de consum este un important element în sistemul economic al țării, cu 
un profund caracter social şi o mare diversitate de activităţi. Acestea reprezintă un model 
dual, bazat pe o componentă economică şi una socială, devenind actori-cheie ai 
economiei bazate pe competiţie şi demonstrând că pot rezista perioadelor de criză şi 
depăşi impactul acestora [4].  

Prin misiunea sa, cooperația de consum promovează activități economice în scopul 
satisfacerii necesităţilor şi intereselor membrilor săi, contribuie la dezvoltarea localităților, 
prioritar a celor din mediul rural, la asigurarea dezvoltării sustenabile a pieței de consum, 
ocuparea forței de muncă implicate în activitatea cooperatistă, asigurarea securității consumului.  

Organizarea şi funcţionarea sistemului cooperaţiei de consum din Republica 
Moldova se fundamentează pe valorile şi principiile cooperatiste internaționale, promovate 
de Alianța Cooperatistă Internațională (ICA) [5]. 



 

15 

Pe parcursul activității sale de mai mult de un secol și jumătate sistemul cooperatist 
a trecut prin diferite perioade de expansiune și recesiune, rezistând impactului negativ al 
crizelor economice mondiale, dar și crizelor la nivel național [13]. Deși a resimțit influența 
factorilor mediului interni și extern, prin acţiunile întreprinse și activităţile realizate, sistemul 
cooperaţiei de consum din Republica Moldova a devenit un segment important al 
sistemului socio-economic al țării. 

Dimensiunea actuală a Cooperaţiei de Consum din Moldova și tendințele de 
evoluție a sistemului cooperativ confirmă faptul că entitățile cooperatiste și în ultimii ani au 
continuat activitățile sale tradiționale, inclusiv oferirea unui spectru larg de servicii și 
promovarea diferitor activități, precum comerț cu amănuntul și cu ridicata, achiziționarea 
produselor agricole, de origine animalieră și de altă natură, procesarea acestora, 
prestarea diverselor servicii, inclusiv celor educaționale, de piață, de alimentație publică, 
subordonându-și activitatea intereselor membrilor săi și populației din aria sa de activitate.  

Actualmente, sistemul cooperației de consum numără 106,5 mii membri 
cooperatori, 142 agenţi economici, inclusiv 88 cooperative de consum; 1600 unităţi de 
comerţ; 176 unităţi de alimentație publică; 21 pieţe; 4 instituţii de învăţământ. Dezvoltarea 
infrastructurii, valorificarea potenţialului său intern, modernizarea serviciilor și prezenta în 
peste 770 de localităţi din țară au facilitat creşterea veniturilor sistemului cooperaţiei de 
consum. Astfel vânzările nete în perioada 2016-2019 au constituit 3521,4 milioane lei 
comparativ cu 3474,3 milioane lei in anii 2012-2015. Profitul brut a alcătuit respectiv 836,2 
milioane lei și s-a majorat cu 16,9% în perioada menționată. Aceste tendințe au facilitat 
menținerea stabilității financiar-economice a sistemului cooperatist. Profitul net în perioada 
2016-2019 a atestat 34,7 milioane lei și a înregistrat o creștere de 59,8% comparativ cu 
perioada 2012-2015. 

Astfel, rezultatele activității sistemului cooperației de consum, caracterul dinamic al 
acestora, reflectă și randamentul resurselor utilizate de entitățile cooperatiste. Dacă 
profitul brut raportat la venitul net din vânzări în perioada 2012-2015 a constituit 20,6%, 
atunci în perioada 2016-2019 acest indicator a constituit 23,7% (Figura 1). Această situație 
demonstrează necesitatea menținerii acestor rezultatele și continuarea dezvoltării, 
valorificării potențialului existent. 
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Figura 1. Evoluţia cifrei de afaceri şi a indicatorilor de profit 
Sursa: Elaborat de autori în baza datelor MOLDCOOP 

 
Totalurile activității entităților cooperatiste demonstrează că comerțul cu amănuntul 

este ramura de bază în activitatea cooperației de consum (Figura 2). În ultimii patru ani 
(2016-2019), în domeniul comerţului cu amănuntul MOLDCOOP a înregistrat venit net din 
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vânzări cu amănuntul în valoare de 3224,2 milioane lei, ceea ce constituie o creştere de 
3,3% comparativ cu perioada anilor 2012-2015 (venit net în valoare de 3120,6 milioane 
lei). O tendinţă semnificativă de creştere au înregistrat şi vânzările cu ridicata.  
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Figura 2. Tendințele rezultatelor economice pe principalele domenii de activitate, mil. lei  

Sursa: Elaborat  în baza datelor MOLDCOOP 
 
Dacă în perioada anilor 2012-2015 venitul net al vânzărilor cu ridicata a constituit 

383,5 milioane lei, atunci în perioada 2016-2019 acest indicator a atins cifra de 528,8 
milioane lei,  un spor de 37,9 % sau 145,3 milioane lei. 

Venitul MOLDCOOP din prestarea serviciilor populaţiei în perioada anilor 2016-
2019 s-au majorat cu 13,1% sau cu 76,9 milioane lei, alcatuind 664,9 milioane lei. 
Fabricarea producţiei industriale a constituit 205,7 milioane lei, iar venitul din 
achiziţionarea producţiei agricole, de origine animalieră şi de altă natură a însumat 291,5 
milioane lei. Astfel, comerțul cu amănuntul a fost ramura de bază în activitatea cooperației 
de consum, deținând ponderea majoră de 63,9 % în cifra de afaceri per total (Figura 3). 

Vânzări cu amănuntul 63,9
Vânzări cu ridicata 10,5
Servicii prestate populatiei 13,2
Servicii de piata 2,5
Productia industriala 4,1
Achizitii 5,8

63,9

10,5

13,2

2,5
4,1

5,8

Vânzări cu amănuntul

Vânzări cu ridicata

Servicii prestate populatiei

Servicii de piata

Productia industriala

Achizitii

 
 

Figura 3. Structura rezultatelor economice pe domenii de activitate, %  
Sursa: Elaborat de autori în baza datelor MOLDCOOP 
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Vânzările cu ridicata şi prestarea serviciilor populaţiei au pondere de circa 10,5% şi 
13,2%, corespunzător.  

Totodată, remarcăm evoluții pozitive ale calității prestațiilor cooperatiste: 
 modernizarea infrastructurii entităților cooperatiste,  
 retehnologizarea activităților comerciale, de producere, de prestări servicii, 
 implementarea conceptelor moderne de rețele comerciale, dintre care formatele 

de magazine tip “CoopPrim” și “CoopPlus”, modernizarea în aspect de design şi tehnologii 
comerciale a altor unități de comerț, 

 retehnologizarea unităților de alimentaţie publică etc. 
În activitatea sa cooperația de consum se confruntă cu multiple provocări, bariere, 

care limitează dezvoltarea entităților cooperatiste și integral a sistemului cooperatist. 
Imperfecțiunea politicii fiscale în vederea aplicării instrumentelor stimulative de dezvoltare 
a activității cooperației de consum, mediul concurențial neechitabil pentru toți subiecții 
economici ce operează în piața internă, reducerea veniturilor și a capacității de cumpărare 
a populației deservite, diminuarea numărului populaţiei în aria de activitate cooperatistă, 
insuficiența de resurse financiare pentru implementarea unor programe ample de 
modernizare a infrastructurii, de retehnologizare și de extindere a activității sunt unele 
dintre constrângerile cu care se confruntă cooperaţia de consum (Tabelul 1).  

 
Tabelul 1 

Constrângeri cu care se confruntă cooperaţia de consum 
Constrângeri Mod  de manifestare 
Legislativ  imperfecţiunea legislaţiei cu privire la cooperaţia de consum, 

 neajustarea legislaţíei cooperatiste la alte acte normative şi acquis-ul 
comunitar, 

Financiar-
economic 

 acces limitat la capitalul extern, 
 atractivitatea redusă pentru investiţii interne şi externe, de noi fonduri, 
 menţinerea unor domenii neeficiente de activitate economica cooperatista, 

Organizaţional  rigiditatea principiilor cooperatiste (menţin modul tradiţional de organizare a 
cooperaţiei şi nu stimulează implementarea noilor forme inovative), 
 organizarea multinivelară a cooperaţiei de consum  şi existenţa în unele 

localităţi, regiuni a câtorva agenţi economici cu aceeaşi arie geografică de 
activitate devine o barieră în dezvoltarea cooperatistă, 

Managerial  existenţa structurii multinivelare generează „întârzieri” în procesul 
decizional, 

  structura ierarhică excesivă implică costuri administrative nejustificate, 
Patrimonial  imperfecţiunea relaţiilor de proprietate din cadrul cooperaţiei de consum, 

  raporturile patrimoniale stabilite în cadrul sistemului nu facilitează 
funcţionarea eficientă şi competitivitatea cooperaţiei de consum într-un mediu 
concurențial, 

Motivaţional  contribuţiile financiare modeste ale membrilor cooperatori conduc la un interes 
scăzut pentru dezvoltarea cooperativelor şi nu-i motivează pentru participare 
la dezvoltarea sistemului cooperatist, 
 deţinerea unei părţi sociale mici reduce interesul membrilor de a  
influenţa factorii de decizie pentru un management eficient, 
 angajaţii nu sunt motivaţi pentru creşterea continuă a eficienţei 
prestaţiilor. 

Sursa: ajustat conform [17, p. 98-99] 
 
Insuficiența resurselor financiare este unul din factorii principali care împiedică 

dezvoltarea cooperației de consum. Lipsa investiţiilor necesare și neatractivitatea 
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sistemului pentru investitorii externi rămâne o barieră importantă pentru dezvoltarea 
sustenabilă a cooperaţiei de consum pe termen lung. 

In acest context, consolidarea economico-socială a cooperaţiei de consum, 
dezvoltarea inovativă și sustenabilă a sistemului cooperatist pe toate dimensiunile 
acesteia (instituţională, infrastructurală, umană, financiară, managerială, informaţională 
ş.a.), sporirea contribuţiei acestuia la dezvoltarea localităţilor, regiunilor şi a ţării în 
ansamblu sunt repere strategice de importantă majoră în perioadele următoare [16]. 

În baza analizei Programelor naţionale şi sectoriale de dezvoltare, a documentelor 
strategice naţionale și sectoriale de dezvoltare pentru perioada până în 2030, strategiilor şi 
programelor locale (raionale, comunitare) de dezvoltare, inclusiv cu referire la 
cooperativele de consum, constatăm necesară implementarea politicilor de dezvoltare 
sustenabilă inovativă în sistemul cooperaţiei de consum. 

Totodată, cadrul normativ şi strategic european și mondial de dezvoltare [6, 7, 8, 
10, 11] prevede promovarea societăților cooperative în Europa, promovarea politicilor 
regionale ce contribuie la dezvoltarea inteligentă în Europa a cooperativelor de consum și 
presupune dezvoltarea pieței unice pentru o economie socială de piață cu grad ridicat de 
competitivitate și dezvoltarea cooperativelor pe plan internaţional. 

Analiza şi sinteza acestor materiale, precum și rezultatele evaluării situaţiei 
economico-sociale a activităţii entităţilor cooperaţiei de consum, a factorilor de incidenţă 
asupra activităţii cooperaţiei de consum [14, 15, 17],  precum şi consultarea actorilor cheie 
din domeniu (organizaţii şi întreprinderi cooperatiste, membri cooperatori, cadre didactice, 
cercetători, agenţi economici, reprezentanţi ai administraţiei publice locale) a permis 
stabilirea unui cadru instituţional pentru elaborarea unui document de viziune, stabilirea 
obiectivelor strategice şi identificarea direcţiilor prioritare pentru dezvoltarea cooperaţiei de 
consum în perioada următoare. Acestea s-au regăsit în Strategia de dezvoltare a 
Cooperaţiei de Consum din Republica Moldova în perioada 2020-2023 (în continuare 
Strategia), care a fost elaborată de echipa de cercetătorii din cadrul Universității 
Cooperatist-Comerciale din Moldova (membri ai căreia sunt autorii prezentului articol) și 
care a fost aprobată la Congresul XVII-lea al cooperației de consum din republica 
Moldova, la 26 august 2020. Strategia stabilește următoarele  priorități de dezvoltare a 
sectorului cooperativelor de consum: 

 dezvoltarea inteligentă a cooperației de consum în calitate de sistem integru, 
eficient și durabil, competitiv pe piață, 

 continuarea proceselor evolutiv-pozitive şi adoptarea poziţiei strategice faţă de 
provocările şi oportunităţile pieţei interne şi externe, 

 dezvoltarea inovativă și eficientă a activităților sistemului cooperatist, 
 sporirea competitivității sistemului cooperativelor de consum și crește-rea 

economică sustenabilă a acestuia, 
 amplificarea proceselor integraționiste și asociative în cooperația de consum, 

extinderea acestor procese în aria internă, regională și pe dimensiunea externă,  
 conlucrarea cu autorități publice, potențiali investitori, alte părți intere-sate în 

scopul sporirii beneficiilor socio-economice ale sistemului cooperatist,  
 integrarea în circuitul economic internațional și extinderea piețelor de desfacere. 
Prin prisma dezvoltării economice a sistemului cooperatist şi a impactului acestuia 

asupra evoluţiei economico-sociale a ţării [15, 17], prin direcţiile stabilite, Strategia 
promovează şi încurajează o dezvoltare inovativă, sustenabilă, durabilă a cooperaţiei de 
consum din Moldova. Aceasta este focusată pe procese integrative de eficientizare a 
utilizării resurselor sistemului cooperatist, pe continuitatea restructurării cadrului 
instituţional, pe extinderea comunităţii cooperatiste şi a poziţiei pe piaţa internă şi externă, 
pe implementarea soluțiilor inovative în activitatea entităților cooperatiste 
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Astfel printre  obiectivele strategice de dezvoltare cooperatistă în orizontul de timp 
până în a.2023 se remarcă următoarele: 

i. dezvoltarea și diversificarea activităților economice, sporirea competitivității 
sistemului cooperatist; 

ii. sporirea eficienței activității economico-financiare a cooperației de consum și 
asigurarea dezvoltării sustenabile; 

iii. reengineering-ul managerial al sistemului cooperatist și al proceselor de afaceri; 
iv. motivarea și dezvoltarea resurselor umane antrenate în activitatea cooperatistă. 

Dezvoltarea infrastructurii, utilizarea rațională a tuturor resurselor disponibile, 
eficientizarea activităților promovate, consolidarea potențialului uman, au fost considerate  
drept piloni ai stabilității și ai evoluției continue a sistemului cooperatist, iar pentru 
realizarea fiecărui obiectiv, s-au evidentiat acțiuni concrete. 

Pentru dezvoltarea și diversificarea activităților economice, a serviciilor 
prestate, sporirea competitivității sistemului cooperatist, prioritare sunt: 

• specializarea inteligentă și digitalizarea activității și proceselor, crearea şi 
dezvoltarea comerțului on-line, implementarea sistemului de plăți electronice, 
implementarea instrumentelor moderne de marketing electronic, de automatizare a 
proceselor de afaceri; 

• diversificarea produselor și serviciilor comerciale, sporirea calităţii deservirii 
populației, implementarea tehnicilor şi metodelor moderne de comercializare a mărfurilor; 

• dezvoltarea unui sistem integrat comercial şi de distribuție în cadrul cooperației 
de consum (ce va cuprinde toate structurile regionale, o politică unitară, sistem centralizat 
de achiziționare a mărfurilor, integrarea sistemelor logistic, informațional, financiar, precum 
și design și tehnologii comerciale/distribuție unificate); 

• extinderii magazinelor cu brand-ul „Coop”, în special a rețelelor de tipul 
„CoopPrim” şi „CoopPlus”; 

• diversificarea formelor de vânzare, prin aplicarea comerțului mobil,vânzări la 
domiciliu, vânzări pe bază de comandă, vânzarea mărfurilor în credit ș.a.; 

• elaborarea și promovarea brand-urilor comerciale proprii pentru produsele 
fabricate și/sau comercializate, serviciile oferite prin intermediul rețelelor și unităților 
comerciale ale cooperației de consum;  

• integrarea structurilor de producție (întreprinderi, secții) într-un complex unitar cu 
centralizarea anumitor funcții (proiectarea și elaborarea produselor noi, infrastructură 
informațională comună, sistem de distribuție comun etc.);  

• consolidarea structurilor de marketing și logistică în acest domeniu, 
implementarea instrumentelor electronice de promovare a produselor cu marca „coop”;  

• integrarea întreprinderilor de producere în sistemul unic informațional al 
cooperației  pentru o mai bună informare despre oferta de mărfuri, eficientizarea 
distribuției lor teritoriale;  

• diversificarea produselor destinate pieței externe, eficientizarea promovării 
ofertelor de export a cooperației de consum, conformarea cu cerințele și standardele UE 
privind calitatea produselor și siguranța alimentară ș.a. 

In scopul sporirii eficienței activității economico-financiare a cooperației de 
consum și asigurarea dezvoltării sustenabile, considerăm oportune următoarele 
acțiuni: 

• diagnosticarea activității entităților cooperatiste și organizarea serviciilor de audit 
intern la diferite niveluri, în urma căreia se vor identifica entitățile economice ce activează 
ineficient din punct de vedere economic și argumenta necesitatea lichidării/reorganizării 
acestora - în final, optimizarea activităților economice; 

• penetrarea pe noi piețe, diversificarea și extinderea serviciilor cooperatiste;  
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• implementarea instrumentelor eficiente de stimulare a managerilor, angajaților 
pentru performanțe în activitate, de recompensarea contribuției membrilor cooperatori în 
funcție de participarea la formarea capitalului social și la activitatea cooperativelor; 

• elaborarea instrumentelor de recompensare a contribuției membrilor cooperatori 
în funcție de participarea la formarea capitalului social și la activitatea cooperativelor;  

• implementarea proiectelor de modernizare a infrastructurii, creșterea calității 
serviciilor; 

• consolidarea și extinderea parteneriatelor pe trei dimensiuni: internă, externă, 
internaţională.  

Reengineering-ul managerial al sistemului cooperatist și al proceselor de 
afaceri presupune următoarele acțiuni strategice: 

• optimizarea ierarhiei manageriale pe verticală, precum şi pe orizontală; 
• perfecționarea legislației cooperatiste; 
• integrarea întreprinderilor cooperatiste în structuri cooperatiste, specializate pe 

domenii de activitate (comerț, achiziții, prestări servicii etc.) cu un sistem comun (integrat) 
de management, dar și un sistem de management unitar al resurselor; 

• reproiectarea procesuală, generată de apariția și implementarea de noi procese 
de afaceri, în special celor bazate pe aplicarea TIC etc. 

Dezvoltarea strategică a activității cooperației de consum integrează și acțiuni ce au 
ca prioritate  motivarea și dezvoltarea resurselor umane antrenate în activitatea 
cooperatistă. In acest context, considerăm oportune următoarele:  

• consolidarea comunităţii membrilor cooperatori si extinderea membrilor 
cooperatori, fundamentată pe consolidarea statutului de membru al cooperativei de 
consum; 

• elaborarea unui sistem efectiv de motivare a membrilor, dar și implementarea 
mecanismelor eficiente de cointeresare a acestora în dezvoltarea cooperativelor; 

• elaborarea unui program de asigurare cu resurse umane competitive a 
cooperației de consum pe termen mediu și lung pentru asigurarea viabilității sistemului, 
inclusiv prin formarea profesională a specialiștilor în cadrul instituțiilor de învățământ 
cooperatiste; 

• dezvoltarea serviciilor educaţionale și de cercetare, realizate prin intermediul 
Consorţiului educațional știinţific al cooperației de consum. 

Considerăm că direcţiile strategice, acțiunile sus-menţionate şi stabilite în Strategia 
de dezvoltare a cooperaţiei de consum Republica Moldova în perioada 2020-2023, care 
este în curs de implementare, vor facilita evoluția sistemului cooperatist, extinderea 
comunităţii cooperatiste şi diversificarea activităților economico-sociale, asigurarea unui 
nivel adecvat de competitivitate şi sustenabilitate economico-socială, iar acestea, la rândul 
său, vor avea impact asupra bunăstării populației și dezvoltării localităților. 

 
Concluzii 

Actualmente, cooperația de consum trebuie să continue procesele evolutiv-pozitive 
şi să promoveze o poziţie strategică faţă de provocările şi oportunităţile pieţei interne şi 
externe. Deși există numeroase bariere și provocări în dezvoltare, sunt și numeroase 
oportunități care pot fi și trebuie valorificate.  

Modernizarea infrastructurii entităților cooperatiste, retehnologizarea activităților 
comerciale, de producere, de prestări servicii contribuie esențial la sporirea calității 
prestațiilor cooperatiste, devenind o prioritate pentru toate domeniile de activitate. 

  Pentru asigurarea dezvoltării economico-sociale consecvente şi sporirea 
contribuţiei la dezvoltarea întregii comunități, sistemul cooperatist trebuie să-și menţină 
tendinţele evolutive, să-şi consolideze avantajele competitive, să valorifice oportunitățile 
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oferite de macro- și micromediu, să dezvolte inovativ activitățile sale, să maximizeze 
beneficiile pe care le poate obţine din prestaţiile sale şi implementarea programelor de 
dezvoltare. 
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Abstract 

The article deals with the main theoretical and ecological-practical aspects of the 
development of the consumer economy in Russia and in the world economic space as a 
whole. The main features of the consumer economy inherent in it in modern economic 
conditions are determined. A study of consumer spending of the population and the 
availability of durable goods in the households of the Russian Federation was conducted. 
Based on the study of consumption and the reasons for its excessive growth, the main 
characteristics of the consumption economy are identified and described. The author 
also highlights the most important problems of the functioning of the consumer economy, 
concerning the negative impact on the state of the environment, the population of the 
planet, the structure of the economy, etc. It is proved that finding ways to solve these 
problems will contribute to the effective development of the economy and ensure its 
ecological and economic security. The article also focuses on the impact of the 
development of the consumer economy on the environment and identifies. 

Keywords: consumer economy, consumer society, characteristics and problems 
of functioning of the consumer economy, environmental aspects of the development of 
the consumer economy 

 
Введение 

В последние годы в экономике России и в целом в мировом экономическом 
пространстве меняется ключевая парадигма развития и функционирования. 
Процесс глобальной трансформации привел к тому, что в современных условиях 
возник и достаточно бурно развивается специфический тип организации экономики 
– экономика потребления. Такая экономика в своем развитии с одной стороны 
позволяет насытить рынок товарами и услугами, а с другой приводит к 
возникновению множества проблем. 

Развитие экономики потребления приводит к негативной трансформации 
отраслевой структуры экономики, в частности, возникает перевес в пользу 
отраслей, занимающихся стимулированием потребления, а не производства. Также 
бесконтрольное развитие экономики потребления может привести к кризису 
перепроизводства, возникновению психо-эмоциональных проблем у населения, а 
также может способствовать еще большему обострению эколого-экономических 
противоречий в обществе.  

Развитие экономики потребления постоянно является предметом научного 
обсуждения общественности. Данной проблеме уделяется большое внимание в 
экономической литературе. Так, развитие экономики потребления и факторы ее 
роста исследовались в трудах Барулина С. В., Ильина В. И. [3], Трофимова Р. В. [9] 
и других.  Эколого-экономическим аспектам безопасного развития экономики 
потребления посвящены научные работы Егорова В. Н. [2], Василенко В. А. [1], 
Кажаевой Ю. А. [4], Масленникова И. С., Соловьянова А. А. [7] и других.  

Не смотря на достаточно большое количество работ, описывающих 
проблемы и экологические последствия развития экономики потребления, остается 
много нерешенных вопросов, требующих отдельного осмысления. 
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Цель настоящего исследования заключается в выявлении и исследовании 
проблем, связанных с развитием экономики потребления в теоретическом и 
эколого-практическом аспектах.  

Рабочая гипотеза исследования базируется на положении о том, что 
экономика потребления в своем развитии не должна приводить к негативным 
последствиям развития природы и общества. В этой связи возникает 
необходимость своевременного выявления основных характеристик, особенностей 
и проблем функционирования экономики потребления для осознанного поиска 
путей их решения. Нахождение путей решения проблем функционирования 
экономики потребления будет способствовать  эффективному экономическому 
развитию любого государства и обеспечению его эколого-экономической 
безопасности. 
 

Полученные результаты и обсуждения 
Развитие экономики потребления тесно связано с возникновением общества 

потребления, которое было введено в научный оборот немецким социологом 
Эрихом Фроммом еще в 20-е годы прошлого века. В реальной экономике оно стало 
пропагандироваться американскими президентами Д. Эйзенхауэром, Дж. Кеннеди, 
Л. Джонсоном.  

Экономика потребления как вид экономики, в условиях которой развивается 
современное общество последних десятилетий, представляет собой такую модель 
ее функционирования, когда на первый план выдвигается конечное потребление 
индивидов. Именно на потребление, зачастую «ради самого потребления», 
ориентируется развитие большинства институциональных структур, имеющихся в 
обществе.  

Экономика потребления реализует гедонистическую модель экономики, 
основными принципами которой являются растущее потребление, стремление к 
тратам, наслаждение. Для ее развития в настоящее время  имеется уже 
подготовленная «почва». При этом основным проводником ее развития являются 
средства массовой информации. 

Гедонистическая направленность экономики потребления проявляется в 
переходе от целевого использования товаров к реализации гедонистических целей 
человека. То есть человек получает удовольствие от самого факта покупки новых 
вещей, без которых он вполне бы мог обойтись. Гедонистические цели 
проявляются при этом в стремлении следовать моде, демонстрации своего статуса 
в обществе и т.п. В результате резко возрастает значимость институциональных 
структур, занимающихся не производством, а стимуляцией потребления товаров, 
таких как  реклама, кредитование, лизинг и т.п.  

Американский аналитик по розничной торговле Виктор Лебов еще в 1955 году 
выдвинул тезис о том, что экономика требует, чтобы потребление стало образом 
жизни, чтобы покупка и использование товаров превратились в ритуалы, чтобы 
люди искали душевного удовлетворения в потреблении. Обществу, по его мнению, 
надо потреблять вещи, сжигать, замещать и отказываться от них со 
всевозрастающей скоростью [5]. Данное видение развития экономики уже 
наблюдается во всех развитых странах, в том числе и в России. 

По мнению Ильина В. И.  экономика общества потребления опирается на 
новый тип личности. Ее ключеой характеристикой является склонность к 
потреблению как способу конструирования своей идентичности. В силу этого 
полное удовлетворение даже основных потребностей становится невозможным, 
поскольку идентичность требует ежедневного воспроизводства. Отсюда парадокс 
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высокой трудовой активности человека, который уже сыт, имеет крышу над головой 
и обладает достаточно обширным гардеробом [3, стр. 8]. 

Изучение основных концепций развития экономики потребления позволило 
ее трактовать как экономику, основой функционирования которой является 
стереотип поведения, который предполагает направление стремлений и желаний 
индивида на получение и растрату капитала. Основными ее постулатами являются 
стимуляция потребления товаров на основе развития кредитования, снижения 
срока их полезного использования, постоянного изменения моды и доминирования 
досугово-развлекательных компонент в обществе. 

Экономика характеризуется постоянным ростом потребления. Исследование 
динамики потребительских расходов домашних хозяйств в Российской Федерации 
в среднем на одного человека в месяц за 2005 – 2019 годы (рис. 1), показало, что 
потребительские расходы в 2015 году составляли 4239,2 руб. В 2019 году их сумма 
составила 19159,3 руб. Очевидно, что потребительские расходы домашних 
хозяйств в Российской Федерации за весь исследуемый период возросло в 4,52 
раза. 
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Рис. 1. Динамика потребительских расходов домашних хозяйств  
Российской Федерации в среднем на одного человека в месяц  

Источник: составлено автором на основе данных Росстата [6 , стр. 132] 
 

В структуре потребления населения Российской Федерации можно отметить 
снижение удельного веса потребительских расходов на  покупку  продуктов 
домашнего  питания с 33,2% в 2005 году до 29,7% в 2019 году. При этом 
отмечается рост удельного веса расходов на оплату услуг, в большей степени 
жилищно-коммунальных [6, стр. 132-133].  

Поскольку на потребление населения в значительной степени влияет 
ценовой фактор, то целесообразно исследовать потребление домашних хозяйств 
Российской Федерации на душу населения в натуральном выражении. 
Исследование наличия в домохозяйствах Российской Федерации предметов 
длительного пользования в расчете на 100 домохозяйств за период с 2005 по 2019 
годы показало, что потребление всех предметов длительного пользования в 
натуральном выражении возросло. В наибольшей степени такое увеличение 
заметно по наличию персональных компьютеров и мобильных телефонов. Так, 
если в расчете на 100 домохозяйств в 2005 году по состоянию на конец года 
приходилось 26 персональных компьютеров и 104 мобильных телефона, то в 2019 
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году  их количество составило, соответственно, 125 и 249 штук [6, стр. 134]. При 
этом количество  персональных компьютеров за последний год осталось на одном 
уровне (125 штук на 100 домохозяйств), но это объясняется не приостановлением 
покупок, а заменой на ноутбуки и мобильные телефоны. Почти в 2 раза за весь 
исследуемый период возросло наличие в домохозяйствах легковых автомобилей. 
Также налицо тот факт, что модели предметов длительного пользования постоянно 
меняются, у них появляется новый функционал, что вынуждает население их 
обновлять. Официальная статистика при этом такие обновления не учитывает. В 
противном случае были бы данные еще более существенного роста потребления. 

Исследование причин роста потребления позволило определить основные 
характеристики экономики потребления: 

- развитие кредитования. Кредитование сокращает финансовый цикл 
организаций, реализующих товары и услуги. Тем самым у потребителей 
появляется возможность больше не откладывать получение удовольствия от 
покупок, а получить его мгновенно, оставляя расплату за него на потом и заодно 
делая его должником системы потребления, вынужденным расплачиваться за уже 
полученное удовольствие. Долгосрочное кредитование крупных покупок делает 
потребителя постоянным должником банковской системы, что зачастую приводит к 
банкротству физических лиц и наличию неблагоприятных последствий его 
наступления; 

- смена моды. Постоянная, сознательно создаваемая производителями, 
смена моды, являясь средством стимулирования потребления,  одновременно 
способствует сокращению жизненного цикла использования товаров. Потребность 
в товарах возникает по причине того, что они модны, а не по причине прихода 
аналогичных товаров в негодность. Также постоянная смена моды снижает 
требовательность потребителей к качеству товара, поскольку ими ожидается в 
принципе не долгий срок службы. Тем самым производители, подстраиваясь под 
потребности, уделяют меньше внимания увеличению качества товаров;  

- эксплуатация труда. Экономике потребления характерна стимуляция 
производства посредством роста производительности труда персонала. Причем 
часто ее рост достигается не за счет внедрения новых технологий, кооперации или 
специализации труда, а за счет усиления эксплуатации работы самих работников. 
Повышается длительность рабочего дня, усиливается рутинизация труда, 
происходит давление на сотрудников, осуществляется видеосъемка процесса 
труда. Соответственно, у персонала возникает постоянный стресс, который 
снимается с помощью эскалации потребления. Получается замкнутый круг, 
способствующий росту как производства, так и потребления; 

- снижение срока полезного использования товаров или производство 
одноразовых товаров. Производители осознанно ограничивают срок возможного 
потребления и закладывают скрытые дефекты при производстве товаров, чтобы 
они чаще изнашивались или ломались и люди чаще покупали новые. Также часто 
осуществляется производство одноразовых товаров, чтобы даже не возникало 
желания их ремонтировать;  

- эстетизация потребления. Резко повышается роль дизайна. Если раньше 
основное внимание уделялось функциональной полезности вещей, то в экономике 
потребления постепенно акцент смещается в сторону дизайна, которому отводится 
ключевая роль в провоцировании потребительских желаний и стимулировании 
продаж [8, 10]; 

- преобладание досугово-развлекательной компоненты в жизни 
индивидуумов. Возникает много мест для досуга, который пропагандируется с 
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помощью средств массовой информации. Такая компонента еще более разлагает 
общество и «отводит» экономику от сферы созидания в сферу потребления. 

- уменьшение роли мелких магазинов и возрастание роли крупных 
супермаркетов и гипермаркетов. Развитие такого формата продаж приводит к 
росту потребления, в большей части осуществляемого бессознательно за счет 
организации свободного доступа к товарам в торговом зале и раздражения 
зрительных рецепторов человека;  

- платность образования и «выхолащивание» естественнонаучной 
компоненты в экономических образовательных программах. Образование 
превращается в платную рыночную услугу, доступность которой ограничивается 
доходами населения. Следовательно, снижается образовательный уровень 
населения, молодежь старается сразу начать работать в сферах, приносящих 
моментальный доход, и не требующих определенного уровня навыков. Переход на 
компетентностный подход в образовании, отсутствие единого перечня дисциплин в 
образовательных стандартах и наличие возможности ВУЗам самостоятельно 
осуществлять наполнение учебных планов, приводит к тому, что набор дисциплин 
зависит от уровня зрелости конкретных составителей. В результате будущие 
экономисты получают однобокое образование с минимальным наличием 
естественнонаучной компоненты, что снижает уровень системного аналитического 
мышления, приводит к непониманию процессов, происходящих при 
взаимодействии экономики и природы, а также ослабляет осознание последствий 
жизнедеятельности человека от осуществления чрезмерного потребления; 

- социальное неравенство. За счет провокации постоянных желаний и 
кредитных возможностей их удовлетворения структура экономики потребления 
скрывает от населения наличие реально имеющихся социальных противоречий. В 
результате отсутствует возможность снизить остроту этих противоречий, а когда  
они обострятся до предела, уже не будет возможности предотвратить коллапс всей 
экономической системы. 

Такое функционирование экономики потребления приводит к возникновению 
ряда проблем: 

- снижение умственного, нравственного и духовного развития человека;   
- уничтожение культурных кодов; 
- экологическая проблема (проблема сохранения природных ресурсов); 
- изменение концепции вещи – человек ее меняет, а не чинит; 
- усиление гедонистических наклонностей человека в ущерб стремлению к 

созиданию и рациональности; 
- формирование валового внутреннего продукта в основном за счет 

кредитных ресурсов.  
Как нам видится, основными из них являются уничтожение культурных кодов (за 

счет навязывания стереотипов потребления), а также формирование валового 
внутреннего продукта в основном за счет кредитных ресурсов. Культурные коды 
формируются веками в том или ином обществе, а разрушаются значительно быстрее. 
Это приводит к  уничтожению накопленных культурных ценностей и человек становится 
более подверженным насаждаемому образу поведения. По мнению экспертов 
кредитование осталось единственным существенным фактором роста экономики на 
ближайшие годы. К концу 2020 года население стало чистым заемщиком у банков, то 
есть стало брать в кредит больше, чем класть на депозиты. 

В результате меняется менталитет человека. Нормальным становится 
состояние, когда у человека в обществе появляются следующие основные черты: 
состояние привязанности к кредитам; шопинг до банкротства; трудоголизм.  
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Говоря об экологическом аспекте развития экономики потребления, следует 
заметить, что чрезмерное потребление губительно сказывается на состоянии 
окружающей среды. Ресурсы нашей планеты не безграничны, как и её способность 
справляться с загрязнением. Экологический аспект развития экономики 
потребления проявляется в двух направлениях: в виде истощения природных 
ресурсов планеты, ведущего к нарушению экологического равновесия, а также в 
виде увеличения отходов от деятельности человека. Неумолимо иссякают запасы 
нефти и газа, заставляя изыскивать альтернативные источники энергии.  

В результате статистика производства и потребления уже находятся на 
грани того, что спрос на ресурсы не будет подкреплен их добычей и 
производством. Из-за постоянного роста потребления увеличиваются отходы, 
возрастает роль упаковки товаров, поскольку она способствует увеличению спроса 
путем раздражения зрительных рецепторов человека. Упаковке подлежат все 
более мелкие товары с надобностью таковой и без нее. Человечество производит 
мусор в разрушающих и постоянно увеличивающихся объемах. Это ведет к 
загрязнению водоемов и почв, и как следствие приводит к уменьшению видового 
разнообразия животного и растительного мира. Увеличиваются и опасные отходы. 
В настоящее время больших масштабах производится 50 тыс., а в особо крупных 
масштабах — 5 тыс. веществ. Около 80% веществ человек использует, ничего не 
зная об их токсичности [1, стр. 26]. В результате природа не успевает естественно 
обновляться, а это является глобальной проблемой человечества. 

 
Заключение 

Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, что развитие экономики 
потребления имеет определенные позитивные черты, такие как: насыщение рынка 
товарами и услугами; создание конкурентной среды и возможностей для развития 
частных бизнесов; ускорение денежного оборота как индивида, так и в государстве 
в целом. При этом бесконтрольное развитие экономики потребления приводит к 
возникновению множества проблем, таких как возможные кризисы 
перепроизводства, загрязнение окружающей среды, формирование валового 
внутреннего продукта в основном за счет кредитных ресурсов,  негативная 
трансформация отраслевой структуры экономики в виде перевеса в пользу 
отраслей, занимающихся стимулированием потребления, а не производства. 
Нельзя отрицать и факт прогрессирования психо-эмоциональных проблем у 
населения от переизбытка товаров и услуг, постоянной смены моды и 
недолговечности приобретенных товаров. 

В связи с вышеизложенным, следует постоянно изучать основные тенденции 
развития экономики потребления и своевременно выявлять проблемы ее развития 
с целью недопущения негативной структурной трансформации общества и 
усиления эколого-экономических противоречий в мировом экономическом 
пространстве. 

Рассмотренные в статье теоретические и эколого-практические аспекты 
развития экономики потребления, по нашему мнению, будут способствовать 
осмыслению реального положения дел в мировом экономическом пространстве и 
разработке мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности общества в 
будущем.  
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Abstract 

The aim of this paper is to analyse the impact of the COVID-19 pandemic crisis on 
the labour market and the educational system in the Bacau county. We propose three 
hypotheses: the COVID-19 pandemic crisis decreases the number of jobs from Bacau 
county; the impact on economic branches will be different, but all areas will be negatively 
affected; medical crisis have negative effects on the quality of education. In order to find 
the answers at these hypotheses, we have structured this study in three chapters. Firstly, 
we will analyse the state and the movement of Bacau county labour market. Secondly, we 
will review the evolution of the Romanian educational system in the last years. Thirdly, we 
will reveal the impact of the pandemic crisis at the educational sector in Bacau county.   

Keywords: Bacau county, Labour Market, COVID-19 Pandemic Crisis, Educational 
Sector   
 

Introduction 
 The COVID-19 pandemic crisis started from China, in the last months of 2019. In 

Romania, the state of emergency was established on the entire territory of Romania 
starting with March 16, 2020, and it consisted in a total economic lockdown. After 60 days, 
the state of emergency has been replaced with an alert status, a less restrictive situation.  

We propose three hypotheses: the COVID-19 pandemic crisis decreases the 
number of jobs from Bacau county; the impact on economic branches will be different, but 
all areas will be negatively affected; medical crisis have negative effects on the quality of 
education. We will analyse the veracity of the two-hypothesis starting from data before the 
pandemic crisis, from October 2019, and we will be looking for the impact at 8 months 
after the lockdown, in October, 2020. For analysing the educational impact of pandemic 
crisis, we will use we will use the indicators of the PISA test, administered by the OECD, 
and data from questionaries and a focus group applied on teachers.  
 

The State and the Movement of the Bacau County Labour Market 
Bacau county is located in the North-East of Romania and it has almost 600000 

inhabitants. The main indicators of the Bacau county labour market [1, pp. 90-94] are 
shown in the Table 1: 

 
Table no. 1   

The main indicators of the Bacau county labour market at 
October 31, 2019 and at October 31, 2020 

 October 31, 2019 October 31, 2020 Variation 
Number of active employers 20908 22103 +5.7% 
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Number of active employees 126123 127347 +1% 
Number of work contracts 130400 131808 +1% 
Unemployment rate 5.1%; 5.25% -0.25% 
Number of people that are looking 
for a job 

10802 11121 +3% 

Source: Bacau Territorial Labour Inspectorate, November 5, 2020; own-processing 
 
The profile of unemployed is: male (58.77%), rural origin (77.85%), 14.85% - 

without education, 55.73% - low level education (primary, secondary and vocational 
education / arts and crafts); just 26.47% of unemployed people have an average level of 
education (high school and post-secondary education) or 2.95% - higher level (university 
education). For the Bacau county, the balance of the inter-county labour force movement 
is - 2100 persons.  

So, the unemployment rate slowly increased from 5.1% in October, 2019, to 5.25% 
in October, 2020. Similarly, the number of people that are looking for a job increased with 
just 319 people. However, in October 2020 the number of employment contracts are 
increasing with 1408 (1%). So, at a general level, it looks like Hypothesis 1 has not been 
validated. This means that the COVID-19 pandemic crisis did not decrease the number of 
jobs from Bacau county.     

In the context in which the labour market of the Bacau county is now, what is the 
impact of the COVID-19 medical crisis on the labour market in Bacau County? What could 
be the evolution of the labour market and the solutions that could be suggested to solve 
the issues outlined above? We will analyse the data, in an attempt to reveal the changes 
on Bacau County Labour Market on the next variables:  active organizations, employment 
contracts, rural-urban criteria.  

 
 

Table no. 2  
The evolution of employment contracts in Bacau County 

Type of 
ownership 

Number of 
employment 
contracts on 
October 
2020 

Number of 
employment 
contracts on 
October 
2019 

Number of 
employment 
contracts on 
October 
2017 

Absolute 
variation 
2020 -
2017 

Absolute 
variation 
2020-
2019 

 
Percentage 
variation 
2020 -2019 

Percentage 
variation 
2020-2017 

private 98119 97007 97247 872 1112 1,13% 0,89% 
public 33244 33043 29922 3322 201 0,60% 9,99% 
mixed 445 350 616 -171 95 21,35% -38,43% 
total 131808 130400 127785 4023 1408 1,07% 3,05% 

Source: Bacau Territorial Labour Inspectorate, November 5, 2020; own-processing 
 
 

The number of employment contracts in Bacau County increased by only 1% in 
October 2020 compared to October 2019. When we compare data with October, 2017, we 
observe a slight increase in the private area, but with a 10% increase in the public area.  

When we analyse the distribution of active organizations from Bacau county by the 
form of ownership, we observe that just 6% are public, but this organizations are large, 
with over 25% of employment contracts. The private sector, with 93,9% of active 
organizations, offers almost 75% of employment contracts.    

Depending on the belonging to the rural or urban environment, we obtain the 
following graphic: 



 

32 

 
Chart 1. Percentage of employment contracts, depending on the belonging to the 

rural or urban environment 
Source: Bacau Territorial Labour Inspectorate, November 5, 2020; own-processing 
 

Bacau Municipality has over 57,5% of the employment contracts. On the rural area 
there are only 22,2% of the contracts. The date about the movement at labour market can 
be resumed in the next table:  

 
Table no. 3  

The evolution of employment contracts, depending on location 

Location 

Number of 
contracts 
2019  

Number of 
contracts 2020 

Movement 2020 
compared to 
2019 

Percentage 
variation  

Bacau 75181 75742 561 0,74% 
Onesti 12686 12172 -514 -4,22% 
Moinesti 3808 3853 45 1,17% 
Buhusi 3201 3470 269 7,75% 
Comanesti 4221 4232 11 0,26% 
Targu Ocna 2379 2531 152 6,01% 
Slanic Moldova 490 525 35 6,67% 
rural 28434 29283 849 2,90% 
 TOTAL 130400 131808 1408 1,07% 

Source: Bacau Territorial Labour Inspectorate, November 5, 2020; own-processing 
 
The number of employment contracts in Bacau County increased in all location, 

except in Onesti.  
The date about the evolution on employment contracts depending on field of activity 

– class CAEN (CAEN - the taxonomy of economic activities in Romania) are: 
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Table no. 4  
The evolution of employment contracts, depending on field of activity-class CAEN 

Field of activity – class 

Number of 
employment 
contracts on 
October, 
2019 

Number of 
employment 
contracts on 
October, 
2020 

Movement 
on 2020 
compared to 
2019 

Percentage 
variation  

Classes 46**-47** - trade 
intermediation, wholesale, 
retail 28662 28965 303 1,05% 
Class 85** - preschool 
education - high school, 
other forms of education 14803 15026 223 1,48% 
Classes 41**-43** - real 
estate, construction, 
electrical works 12258 14162 1904 13,44% 
Class 8610 -8720 - hospitals 
and medical care 7628 7687 59 0,77% 
Classes 13**-15** - textiles, 
leather, clothing 7303 6793 -510 -7,51% 
Class 101*-110* - food 
industry, bakery, beverages 6918 6800 -118 -1,74% 
Class 2*** - manufacture of 
construction products, 
plastic, metal, insulated 
windows, cars 6844 6826 -18 -0,26% 
Class 84** - Public 
administration 4280 4298 18 0,42% 
Class 49** - 
freight/passenger transport, 
taxi, pipelines 4161 4371 210 4,80% 
class 5*** - restaurant, bar, 
hotel, book publishing, 
newspapers, air transport 
annexes 4125 4064 -61 -1,50% 
Class 87** - 88** - social 
care 3728 3198 -530 -16,57% 
The other economic fields 
(the remaining classes from 
CAEN) 29690 29618 -72 -0,24% 
Source: Bacau Territorial Labour Inspectorate, November 5, 2020; own-processing 
 

Contextual analysis:  
The State of the Romanian Educational System before the Pandemic crisis 

For an objective evaluation of the educational sector in Romania, we will use the 
indicators of the PISA test, administered by the OECD [2]. The reasons are, on one hand, 
the OECD applies the same type of test since 2006, once every 3 years, and therefore we 
can see an evolution in time of Romania's results. On the other hand, we can compare the 
results obtained by Romanian students with the results of those from other educational 
systems. The PISA test is applied to the 15–16-year-old persons from over 70 countries, 
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following a methodology which ensures that the results are representative. In Romania, in 
2018, it was applied to over 5,000 students. The test measures the performance in 
Mathematics, Science and Reading, on 6 steps of cognitive activity: the first one checks 
the ability to identify and name phenomena of the surrounding world; gradually, at the 
second and third levels, it is checked to what extent these young people manage to 
operate with abstract notions, given predictable contexts; to what extent they can apply 
rules or thinking algorithms, starting from easily identifiable doings in controlled contexts; 
levels 5 and 6 validate high skills of making connections between notions and information, 
to permute or organize them creatively, to make analyses and hypotheses, to discriminate 
relevant data from those that are irrelevant to the subject of the discussion. Thus, there are 
no knowledge assessment tests, but the use of thinking, the ability to use it in useful, new 
contexts. In the table below we have put the data obtained by Romanian students in the 5 
PISA tests: 

 
 Table no. 5  

The data obtained by Romanian students in the PISA tests from 2006 to 2018 

Data source: www.oecd.org; own processing 
 

The data shows us progress in all years compared to 2006, but also a stagnation, 
even a slight decline in 2018 compared to 2012 and 2015. The 2019 PISA study, released 
with tests in 2018, places Romania Sciences at 426 points in Science, compared to the 
489-average score of the OECD countries. On the Reading side, Romania accounted for 
428 points, and for Mathematics 430 points. The above data shows the regress of 
Romanian education in recent years. Moreover, we are in the last quarter of the rankings, 
well below the average, somewhat on a par with Bulgaria, but much under Poland or even 
Hungary. Study data also highlights the dispersion of students on performance levels. 
Thus, the share of Romanian performers in total (levels 5 and 6) is 4.1%, while the share 
of the lower levels (1 and 2) is 29.8. The OECD average is 15.7% and 13.4%, respectively. 
But the Romanian students obtain notable performances at the Olympics. In this situation, 
good results appear to belong to individual performance areas rather than as part of the 
educational system’s effort to generate performance. 

Finally, we are also interested in the capacity of the educational system to generate 
equity. For the purposes of the OECD, this is a complex concept delimited on two related 
objectives: inclusion and fairness. A pupil is considered resilient if he/she is in the last 
quarter of the country at the moment of the study, in terms of socio-economic status. 
Therefore, we can consider that the chances of raising children with material and social 
difficulties by education in Romania are extremely low. [3, p. 201] 

 
The Impact of Pandemic crisis on Bacau County Educational Sector 

After March, 2020, the lessons and the evaluation of the students took place mainly 
online. The education system was completely unprepared for online teaching, so each 
teacher managed at first through their own efforts. A research on the impact of the online 
education conducted during August-October 2020, with a sample of 211 teachers from 

Year/Domain Mathematics      Science Reading 
2006  415                   418   396 
2009                        427  428 424 
2012                      445   439            438 
2015             444                  435 434 
2018 430 426 428 
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Bacau County (preschool and primary school teachers - 62%, middle school and high 
school teachers - 36%, university teachers - 2%, 42% teach in urban areas, 58% in rural 
areas), through research methods based on focus group and questionnaire, led us to the 
following data.  

At the question “How ready are you to carry out online education activities? (1-
unprepared, 10 - very well prepared)”, the teachers offered us the next self-assessment:  

 Teachers from rural areas: 5,94; 
 Teachers from rural areas: 7,25; 
 Self-assessment for all teachers: 6,51.   
At the question “What was the main problem encountered during the pandemic 

online teaching?”, the teachers offered us the following answers: 
 Problems with the Internet and logistics for students - 48%; 
 Lack of teacher training for online teaching - 31%; 
 Absence of students from classes and disinterest of them - 10%; 
 Problems with the Internet and logistics for teachers - 8%; 
 Time management - 2%; 
 There was no problem – 1%.  
The emotional reactions of the teachers to the pandemic reality in the education 

system were: confusion, denial, resistance to change, revolt, followed by adaptation to the 
new reality or, in some cases, disengagement. The sudden and unexpected change was 
subjectively felt as a loss, especially in the area of the social dimension - relationships with 
colleagues and pupils / students, routines that contribute to maintaining self-image, the 
significance of work have decreased significantly. The adaptive reactions consisted in the 
improvement of the digital competences, the tendency of compensation through additional 
themes / tasks, the adaptation of the taught content and of the evaluation methods to the 
online environment. 

The conclusions for quantitative research and qualitative focus group research 
are:  

1. The main problems perceived by teachers for their own activity are the lack of 
teacher training on online teaching (31%) and the absence of equipment, internet 
and logistics (8%); 
2. The main problems perceived by teachers for students are the lack of 
equipment, internet and logistics (48%), as well as disinterest and absenteeism 
(10%).  
3. We note the existence of major differences between urban and rural areas, of 
about 15%, both in terms of facilities and teacher training.   

 
Conclusions 

From the ethical point of view, both the educational system and the labour market 
are marked by inequality. In education, this study shows that the chances of raising 
children with material and social difficulties by education in Romania are extremely low. At 
the labour market, although the Bacau municipality has about 25% of the county's 
population, over 55% of the employment contracts are here. Although over 50% of the 
inhabitants are from the rural area, only 22% of the contracts are there.  

Although the level of unemployment is about 5%, being a functional one from a 
theoretical point of view, the profile of the unemployed (predominantly rural, with low 
education) shows us a reduced mobility, with difficulties in employment. On the horizon of 
the next 3 years, we cannot estimate a reduction of pressure on employers. The number of 
graduates decreases, many of them are tempted to go abroad, and the balance of the 
movement in the inter-county labour force market is negative for the Bacau County.  
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Within 3-5 years, the pressure to find employees for jobs with reduced education 
will be tempered by the introduction of new technologies (robotization, computerization), 
but the pressure for highly qualified personnel will increase. The number of new 
employees will be going down, except the situation when a large group from work 
resources will accept to work formally (the indicators show nearly 100000 persons working 
with subsistence agriculture or beneficiaries of social aid). In this case, the solutions are in 
education and new rules for social care.  

However, in October 2020, the number of employment contracts are increasing with 
1408 (1%). So, at a general level, it looks like Hypothesis 1 has not been validated. This 
means that the COVID-19 pandemic crisis did not decrease the number of jobs from 
Bacau county.     

So, corroborating the data in tables 2-4, we can offer an answer to the second 
hypothesis. It has not been validated. The impact of medical crisis is different on economic 
branches, but not all areas are negatively affected. The data from Table 4 shows us who 
are the winners and losers of the first 8 months of the COVID-19 crisis on the labour 
market. The number of employment contracts increased on the next fields: real estate, 
construction, electrical works with over 13% and freight/passenger transport, taxi, pipelines 
with 4,8%. The number of employment contracts decreased on social care (especially on 
NGO organizations) with 16,5% and textiles, leather, clothing industry with 7,5%. The 
evolution of the other economic fields is relatively small, below 2% positive or negative. 
The COVID-19 pandemic crisis determinates a reduction of pressure on employers, but 
the labour market starts deep changes (remote work, the need for computerization and 
automation). But the number of graduates decreases, many of them are tempted to go 
abroad, and the balance of the movement in the inter-county labour force market is 
negative for the Bacau County. The estimated evolution of high school graduates was 
based on the number of students enrolled in the lower classes. For 2020-2022 year, we 
observe a decreasing number of students. For the two universities from Bacau, we 
estimate an annual number of about 2500 graduates, which will remain constant over the 
next three years [1, p. 94].  

After eight months, the medical crisis has not turned into an economic one. 
However, the changes in the context are rapid, determined by the evolution of the number 
of diseases, the vaccination rate and the changes in the consumption behaviour.  

When we analyse the educational system, the first concern the objective of ensuring 
that all pupils, especially those from disadvantaged backgrounds or traditionally 
marginalized groups, have access to high quality education and reach a basic level of 
competence. Fairness refers to the objective of removing obstacles from the path of the 
full development of the talent, which comes from the economic and social circumstances 
over which individual students do not have control, such as unequal access to educational 
resources in the family and school environment. At this level, according to the study, the 
average difference between advantaged and disadvantaged students in reading is 109 
points, compared to an average of 89 in OECD countries. However, 9% of disadvantaged 
students are academically resilient (OECD average: 11%). So, analysing the Romanian’s 
educational system, we can conclude that it was in crisis before de pandemic. The 
pandemic crisis emphasized the educational crisis, increasing the differences between 
education in rural and urban areas, so the third hypothesis is validated.  
 

 
 
 
 



 

37 

References 
1. CĂPRIOARĂ, M., The Impact of the COVID-19 Pandemic Crisis on the Bacau County 
Labour Market, in Economy Transdisciplinarity Cognition, Vol. 23, Issue 2/2020, pp. 90-94. 
Available 

http://old.ugb.ro/Downloads/Info%20Studenti/20192020/etc2020no2/13_Caprioara.pdf. 
2. https://www.oecd.org/pisa/, 2020, OECD (2019), PISA 2018 Results (Volume I): What 
Students Know and Can Do, PISA, OECD Publishing, Paris, 
https://doi.org/10.1787/5f07c754-en.   
3.  OECD (2016), PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education, 
PISA, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264266490-en  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

38 

 
 
 

 
 
 
 
 

S1 
STRATEGII MANAGERIALE ȘI DE 

MARKETING ÎN ECONOMIA 
CONCURENȚIALĂ 

 
MANAGEMENT AND MARKETING 

STRATEGIES IN THE COMPETITIVE 
ECONOMY 



 

39 

АКТУАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ И ИНСТРУМЕНТАРИЯ ЛОГИСТИКИ 
 В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 
Игорь МИЩУК, д.э.н., доц.,  

Ольга МАРИЙ, асп.,  
Виталий ГАДАДА, асп., 

Сергей ДЕМЧУК., асп. 
Львовский торгово-экономический университет, Украина 

E-mail:igmislog@ukr.net 
 

Abstract 
The current stage of economic development is characterized by the strengthening 

of the role of scientific and theoretical foundation of management activities of economic 
entities on the basis of the concept of logistics and tools of logistics management. The lack 
of adapted to the specifics of small business scientific and theoretical developments and 
practice-oriented recommendations necessitated the study of these aspects taking into 
account the specifics of the current economic situation conditioned by significant 
limitations in the development of trade activity and logistic processes of small trade 
business entities. 

The purpose of the study is to analyze the current state and trends in the 
development of the small business sector in trade of Ukraine and justify the feasibility of 
including these entities in integrated logistic formations. Such scientific methods as study 
and generalization, abstraction, formalization, analysis and synthesis, historical and 
system approach, etc. were used to achieve the goals of the research.  

Based on the results of the study, conclusions are drawn on the need to form a 
scientific-theoretical and applied methodological platform for the integration of logistic 
activities of wholesalers and retailers in the small business sector in modern supply 
chains, as well as - creating and evaluating the effectiveness of logistics management. 
The authors also propose to use for this purpose the possibility of  building supply chains 
on the basis of regional logistic platforms and in compliance with the requirements and 
restrictions set by the authorities and sanitary-epidemiological services for the organization 
of trade flows and customer flows within retail facilities in the current quarantine adaptive 
environment of Ukraine. 

Keywords: logistics, small business, wholesaler, retailer, supply chain, quarantine 
restrictions 

 
Введение 

На современном этапе развития рыночных отношений в Украине под 
влиянием обострения конкуренции на товарных рынках, активной интервенции 
зарубежных торговых компаний, изменений во вкусах и предпочтениях потребителей 
отечественные торговые предприятия оказываются перед необходимостью 
укрепления собственных позиций за счет внедрения различных инноваций. 

Среди наиболее перспективных направлений инновационного развития 
предприятий заметно выделяются использование торговыми предприятиями 
современных информационных технологий, компьютеризация логистических 
процессов распределения товаров, развертывание логистического аутсорсинга в 
системе их логистической деятельности, которая охватывает всю совокупность 
интегрированных процессов планирования, организации, реализации и контроля 
взаимосвязанного комплекса материальных, информационных и других 
сопутствующих потоков между торговым предприятием и его поставщиками, внутри 
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торгового предприятия и между предприятием торговли и его потребителями. 
Несмотря на наличие большого количества научно-теоретических публикаций 

и исследований отечественной и зарубежной практики по данной проблематике, 
основное внимание в них сосредоточено на вопросах логистической деятельности 
торговых компаний сетевого типа или макроэкономических проблем формирования 
логистической инфраструктуры (например, [1]; [2]; [3]), в то же время без внимания 
остается теория и методология реализации идей логистического менеджмента в 
деятельности мелких по объемам деятельности, но многочисленных и 
разнообразных по количественным параметрам субъектов малого 
предпринимательства. 

Эта задача еще более актуализируется в условиях функционирования 
субъектов торгового предпринимательства в период пандемии. - Высокая степень 
неопределенности сроков преодоления пандемических угроз, по утверждению Н. 
Миценко [4], актуализирует необходимость их адаптации и моделирования 
карантинных мероприятий с учетом интересов бизнеса с тщательным анализом всех 
прогнозных сценариев. Именно это определяет актуальность данного исследования 
и определяет его цель, которая заключается в определении современного состояния 
и трендов развития сектора малого предпринимательства в торговле Украины и 
обосновании целесообразности включения указанных субъектов хозяйствования в 
интегрированные логистические формирования. 

 
Результаты и обсуждения 

 Усиление конкурентоспособности экономики Украины в значительной степени 
определяется уровнем ее ориентации на удовлетворение требований потребителей 
на основе развития предпринимательского сектора. Одной из наиболее 
привлекательных для становления предпринимательских структур сфер народно-
хозяйственного комплекса в современных условиях считается внутренняя торговля, 
которая в классификаторе видов экономической деятельности ( КВЭД) отнесена к 
секции "Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов". В последнее время ее развитие было очень динамичным, о чем 
свидетельствует, в частности, тот факт, что в 2019 году. В Украине в этой сфере 
было задействовано почти 43% всех субъектов сектора малого 
предпринимательства (табл.1). 

При этом субъекты малого предпринимательства в период 2014-2019 гг. 
обеспечивали 22-25% общих объемов реализованной продукции субъектов 
хозяйствования, а в сфере т.н. коммерческого предпринимательства, 
представленной в КВЭД в секции G, - больше, чем 44% [5]. 

Большинство указанных частных предпринимателей занимались розничной 
торговлей на основе использования магазинов, объектов мелкорозничной торговой 
сети или же - торговых мест на рынках, в то время, как юридические лица 
(предприятия торговли) преобладали в сфере оптовой торговли. 

Однако, в 2019-2020 гг. во внутренней торговле Украины начали проявляться 
противоречивые тенденции к сокращению численности и объемов деятельности 
субъектов малого предпринимательства, которые особенно активизировались в 
период развития пандемии коронавируса и проявились, в частности, в значительном 
сокращении (по состоянию на начало марта 2021 г. в сравнении с началом 2020 г.) 
численности физических лиц-предпринимателей в секторах оптовой торговли (на 
5668 ФЛП или - на 4,95%) и складском хозяйстве (на 10928 ФЛП, или - на 10,44%) [6]. 
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Таблица 1 
 Динамика численности субъектов малого предпринимательства в 

Украине в 2014-2019 гг. 
Показатели Годы 2019 г. ко 

2014 г., % 2014 2019 
Субъекты предпринимательства, всего 1932161 1941625 100,5 
Субъекты малого предпринимательства (с учетом 
микропредпринимательства) 1915046 1922978 100,4 
из них - субъекты микропредпринимательства 1859887 1864013 100,2 
Доля субъектов малого предпринимательства (с учетом 
микропредпринимательства) в общей численности 99,1 99,0 - 0,1 
В том числе - субъекты малого предпринимательства по 
виду экономической деятельности "Оптовая и розничная 
торговля, ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов" 988694 834159 84,4 
%% к общему числу субъектов малого 
предпринимательства по виду деятельности 99,7 99,6 - 0,1 
%% к общему числу субъектов предпринимательства, 
всего 51,2 43,0 - 8,2 
Источник :  Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 
2010-2019 роках. Режим доступа: // https://ukrstat.org/uk 
/operativ/menu/menu_u/sze_20.htm 

 
При этом фундаментальной причиной прекращения их деятельности можно 

считать снижение объемов розничной торговли в сегменте традиционных (офлайн-) 
продаж, обусловленных действующими в Украине в период карантина 
ограничениями торговой деятельности для розничных торговцев 
непродовольственными товарами и изменениями поведения потребителей в пользу 
онлайн-покупок [7]. 

Исследуя специфику проблем малого бизнеса в условиях пандемии, О. 
Егорова и Г. Артеменко отмечают, что более 2 млн субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Украине понесли значительные потери доходов вследствие 
полного или частичного прекращения деятельности [8]. Потери вследствие 
уменьшения заказов испытывают предприятия, работающие в сфере транспортных 
перевозок, ресторанного хозяйства, почти полностью парализованы учреждения 
туризма, гостиничного бизнеса, магазины по продаже непродовольственных 
товаров, которые доминируют в составе розничной торговой сети сектора малого 
торгового предпринимательства [там же]. 

У тому же, согласно экспертным оценкам, карантинные ограничения, 
введенные с весны 2020 года, повлияли на потребительские привычки 63% 
украинцев: в 2020 году 39% украинцев сократили частоту совершения покупок 
оффлайн и 30% уменьшили размеры расходов в оффлайн-магазинах; в 2020 году 
более 50% опрошенных продолжали покупать оффлайн продукты питания, 
алкогольные напитки и лекарственные средства, в то время как более половины 
опрошенных покупали в Интернете косметику, парфюмерию, бытовую технику, 
электротехнику, детские товары и игрушки. Одновременно с этим больше всего 
украинцы в 2020 г. экономили на покупке одежды, обуви, косметики, парфюмерии, 
товаров домашнего обихода и бытовой химии [9]. 

Такое развитие экономической ситуации в области внутренней торговли, по 
мнению авторов нашего исследования, серьезно угрожает большому количеству 
оптовых и розничных торговцев Украины, которые не осуществляют торговлю 
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товарами первой необходимости (преимущественно - продовольственного 
ассортимента), не входят в состав корпоративных торговых сетей, а также - тех, 
которые осуществляют свою деятельность в сельской местности. 

Адекватным ответом на современные вызовы, на наш взгляд, должно стать 
привлечение данных субъектов торгово-хозяйственной деятельности в 
интегрированные производственно-торгово-транспортные формирования, 
способные на основе концепции логистики и с использованием современного 
логистического инструментария обеспечить устойчивое и эффективное снабжение 
товаров в места их реализации соответствующим потребителям в цепочках поставок 
(рис.1). 

 
   
 
 
  
 
 
 
Рис. 1. Цепь поставок (принципиальная схема) 
 
В научно-теоретическом плане считаем необходимым отметить, что 

управление цепями поставок представляет собой комплекс управленческой 
деятельности, направленной на обеспечение процессов движения материальных и 
соответствующих им информационных, финансовых, сервисных и других потоков в 
создаваемых логистических цепях на основе расширения деятельности по 
менеджменту логистики в организационных пределах каждого отдельного субъекта 
хозяйствования (производителя, продавца, транспортной или логистической 
компании) на процессы взаимодействия всех вовлеченных в логистической цепи 
субъектов. - Логистическая деятельность любого предприятия в данном цепи должна 
рассматриваться как комплекс логистических процессов по организации, реализации 
и управления материальными и сопутствующими логистическими потоками, которая 
осуществляется путем последовательного и взаимосогласованного выполнения 
логистических операций с целью доведения материальных (товарных) потоков к 
конечным потребителям товаров. 

В то же время менеджмент логистики необходимо трактовать как 
интегрированную функцию субъекта хозяйствования, которая путем разработки, 
принятия и реализации логистическим персоналом управленческих решений, 
обеспечивает координацию и оптимизацию всего комплекса логистической 
деятельности и в целом системы логистики предприятия, объединяя их с 
маркетинговой, коммерческой, производственной, финансовой деятельностью, а 
также интеграцию логистической деятельности предприятия с другими контрагентами 
в процессе осуществления и управления потоками по всей длине логистической цепи 
«снабжение - производство - сбыт» в рамках логистической системы. 

Поэтому на центральное место в реализации целей субъектов оптовой и 
розничной торговли Украины сектора малого предпринимательства в современных 
условиях должны выходить вопросы обеспечения эффективного управления их 
логистической деятельностью, включающую планирование, организацию, контроль и 
регулирование логистических операций и процессов преобразования различных 
потоков в пределах логистических систем, а также взаимодействием с партнерами 
по интегрированных цепях поставок товаров. 

источник 
сырья 

 

оптовый 
торговец 

производитель розничный  

торговец 

 

 

 

Потре  

партия 
сырья 

партия готовой 
продукции 

партия 
товаров 

единица 
товара 

цепь поставок (материальный поток) 



 

43 

Однако, проведенными авторами исследованиями установлено, что в 
организационной структуре большинства торговых предприятий Украины (за 
исключением предприятий торговли сетевого типа и оптовых дистрибьюторов) 
отсутствуют службы управления логистикой, часть логистических функций 
распылена в компетенциях персонала коммерческой, экономической службы и 
подразделений хозяйственного обеспечения, что затрудняет управление потоками 
товаров в условиях углубления ассортиментного предложения, территориальной 
рассредоточенности пунктов продажи, ненадлежащего развития складского и 
транспортного хозяйства, транспортно-складских и информационных технологий, 
низкого уровня управления товарными и финансовыми потоками, слабой 
профессиональной подготовки работников [11]. Необходимым условием оценки 
уровня организации логистической деятельности каждого торгового предприятия 
должно стать определение объемов всех проистекающих в нем логистических 
потоков, уровня их организации, показателей производительности и эффективности 
использования ресурсов при выполнении логистических операций, а также расходов 
и эффективности работы по формированию входных и выходных (в т. ч. обратных) 
потоков. 

Существование каждого из логистических потоков обеспечивается не только 
наличием в логистической системе определенного вида ресурсов, но и выполнением 
над совокупностью данных элементов определенных логистических операций 
персоналом. Это определяет ключевую роль кадров в логистических процессах и 
необходимость актуализации вопросов управления кадровыми потоками на 
предприятиях оптовой и розничной торговли [12]. При этом особое внимание нужно 
обращать на необходимость соблюдения требований и ограничений, установленных 
органами управления и санитарно-эпидемиологическими службами по организации 
товарных потоков и потоков покупателей в пределах торговых объектов в условиях 
действующего в Украине адаптивного карантина. 

 
Заключение 

Проведенное исследование позволило выявить современные тренды 
развития внутренней торговли Украины, в частности - в сегменте малого торгового 
предпринимательства, которое все еще остается вне процессов интеграции их 
логистической деятельности в современные цепи поставок товаров, которые не 
относятся к ассортименту повседневного спроса. Это определяет потребность в 
разработке научно-теоретических и практико-ориентованных рекомендаций и 
методик по формированию систем логистики предприятий торговли несетевого типа, 
создание и оценки эффективности менеджмента логистики и развития цепей 
поставок товаров на базе региональных логистических платформ.  

Организация интегрированных логистических формирований в контексте 
создания систем логистики оптовыми и розничными торговцами и внедрение в 
хозяйственную практику адекватного особенностям осуществления субъектами 
малого торгового предпринимательства инструментария менеджмента логистики 
обеспечат качественное удовлетворение потребностей населения, создание более 
совершенной в организационном и технологическом плане и экономически 
эффективной системы доведения товарных потоков от производителей к 
потребителям различных товаров, повышение конкурентоспособности участников 
цепей поставок, что, в свою очередь, позволит оптовым и розничным торговцам 
усилить свою устойчивость к негативным воздействиям рыночных факторов, 
усиленных влиянием карантинных ограничений в условиях пандемии. 
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Abstract 
The Covid-19 pandemic has affected all the countries, affecting economic activities 

of the world and for each country. As a result of national lock-downs takes by national 
authorities, many economic activities were constraint leading to growth the unemployment. 
The aim of the paper is to analyze the impact that the global lockdown has had on the 
level of unemployment of Romania. The work analyzes and the effect that the pandemic 
has in evolution of CPI and on inflation. The economic recovery of each country will 
depend not only on the evolution of the pandemic, but also on the structure of its economy, 
as well as its ability to adopt macroeconomic stabilization policies in time.  

Keywords: pandemie Covid-19, rata șomajului, IPC, rata inflației, deflație  
 

Introduction 
 Pandemia de Covid-19 a afectat toate țările lumii, influențând activitatea economică 
la nivel mondial, dar și în fiecare țară în parte. Ca urmare a ”lock-down-urilor” naționale 
impuse de către autoritățile statale, activitatea economică a înregistrat reduceri 
semnificative. Aceste restrângeri sau chiar închideri de activități economice s-au 
repercutat și asupra  gradului de ocupare a forței de muncă, și implicit a ratei șomajului. 
De asemenea, toate aceste fenomene economice și sociale și-au pus amprenta și asupra 
evoluției prețurilor la anumite bunuri și servicii, și deci asupra IPC și deci a ratei inflației.  
 

Results obtained and discussions 
 Acest Coronavirus SARS-Cov-2 a apărut la finele anului 2019, probabil, prima dată 
în China, și imediat s-a răspândit la nivel mondial, iar la începutul lunii martie 2020, OMS 
declara pandemie, care se manifestă și în prezent când numărul oficial al cazurilor de 
îmbolnăviri cu Covid-19 se apropie de cca. 121 milioane la nivel mondial, după un an de 
pandemie, cf. https://www.worldometers.info/coronavirus/, iar numărul de decese din această 
cauză a depășit 2.6 milioane. Acest coronavirus produce pagube și în prezent, la nivel 
mondial, atât în ceea privește numărul de vieți pierdute și persoane afectate de boală, dar și la 
nivel economic și social din cauza restrângerii activităților economice. Actualmente, se știe că 
cele mai mari focare, produse de Covid-19, se localizează în SUA, Brazilia, India, Rusia, 
Marea Britanie și Franța. De asemenea, Repuplica Moldova și România au fost afectate de 
acest virus, ceea ce a influenţat şi activitatea economică şi implicit şi rata de ocupare şi rata 
şomajului.   
 Pe 18 martie 2020, Consiliul Uniunii Europene adoptă de urgență o serie de măsuri 
pentru statele membre pentru a le ajuta să depășească mai ușor perioada de pandemie.  
 ”Consiliul a adoptat poziția sa referitoare la propunerile legislative care vor elibera 
fonduri din bugetul UE 2020 în scopul combaterii efectelor epidemiei de Covid-19. Dată fiind 
urgența situației, ambele propuneri au fost aprobate fără modificări. Noile măsuri vor sprijini 
IMM-urile și vor consolida investițiile în produse și servicii necesare pentru stimularea 
capacității de reacție la criză a serviciilor de sănătate./.../ Miniștrii economiei și finanțelor din 
UE au convenit să aplice o flexibilitate maximă în cadrul bugetar al UE. Măsura asigură faptul 
că statele membre pot lua toate măsurile necesare pentru a sprijini sistemele de sănătate și 
de protecție civilă, precum și economia.”  
(https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/coronavirus/timeline/)  
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 Starea de urgență, introdusă la data de 11 martie 2020, în România și Republica 
Moldova, a determinat numeroase efecte la nivel economic și social. Această pandemie, a 
generat o criză mondială sanitară, dar și una economică și socială deosebit de gravă, cu care 
omenirea nu s-a mai confruntat până acum.  Astfel, am asistat în perioada lock-down-urilor 
la niște imagini ce par apocaliptice, cu orașe ce altădată erau sufocate de turiști și de un 
trafic infernal, și care acum par a fi pustii, iar la început cea mai mare parte a activităților 
economice s-au oprit, iar apoi s-au deschis în mediul on-line. Astfel, aceste închideri de 
activități economice, generează un stres suplimentar în raândul populației, pe lângă cel 
sanitar, fiindcă foarte multe persoane au fost disponibilizate sau trimise în șomaj tehnic, 
fără a ști când își vor putea relua activitatea. De asemenea, foarte afectate din punct de 
vedere economic, sunt și acele țări specializate în domeniul turismului, a căror populație 
lucrează predominant în domeniul HORECA, și care se confruntă cu o criză umanitară 
fără precedent, fiindcă șoamjul a atins cote nemaiîntâlnite până acum, iar oamenii sunt în 
situația de a nu-și putea achita chiria pentru locuințe, rămânând nu doar fără surse de 
venit, ci și fără locuință.  Aceste țări, în care hotelurile și plajele sunt pustii din cauza 
măsurilor de carantină impuse la nivel național sau internațional au fost nevoite să solicite 
împrumuturi de la organismele internaţionale pentru a putea asigura mijloacele minimale 
de subzistență pentru cetățenii lor.  
 ”Jumătate din forţa de muncă la nivel mondial – aproximativ 1,6 miliarde de oameni 
–a fost afectată de pandemia de coronavirus, arată un raport al Organizaţiei Internaţionale 
a Muncii (OIM), citat de Forbes.” (Eduard Ivanovici, Ziarul financiar, nr. 9 mai 2020, 
https://www.zf.ro/business-international/organizatia-internationala-a-muncii-jumatate-din-
forta-de-munca-la-19113859)  
 Modul în care criza declanșată de Covid-19 a afectat atât rata șomajului, cât și 
salariile medii în anul 2020 la nivel mondial, este evidențiată în graficele următoare 
realizate pentru țările cu cele mai multe cazuri confirmate cu coronavirus, potrivit 
Organizației Internaționale a Muncii (ILO - https://www.ilo.org).  

 
Figura 1. Impactul Covid-19 asupra șomajului și a salariului mediu în S.U.A. 

Sursa:https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/maps-and-
charts/enhanced/WCMS_762931/lang--en/index.htm 
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Figura 2. Impactul Covid-19 asupra șomajului și a salariului mediu în Federația Rusă 
Sursa: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/maps-and-
charts/enhanced/WCMS_762931/lang--en/index.htm 

 
Figura 3. Impactul Covid-19 asupra șomajului și a salariului mediu în Marea Britanie 
Sursa: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/maps-and-
charts/enhanced/WCMS_762931/lang--en/index.htm 
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Figura 4. Impactul Covid-19 asupra șomajului și a salariului mediu în România 

Sursa:https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/maps-and-
charts/enhanced/WCMS_762931/lang--en/index.htm 
  
Pentru a atenua efectele negative provocate de pandemia cu Covid-19, asupra 
economiilor țărilor membre și, implicit și asupra nivelului de trai al populației, Comisia 
Europeană, a adoptat o serie de măsuri cu privire la activitatea economică a țărilor 
membre, în care se includ:1 

1. Asigurarea solidarității pe piața unică, în sensul furnizării de echipamente de 
protecție și medicamente în toată Europa, în mod echitabil.  

2. Mobilizarea bugetului UE și a Băncii Europene de Investiții. Include 
aprobarea diverselor măsuri pentru a ajuta IMM-urile din statele membre.  

3. Ajutorul de stat. Se referă la normele UE cu privire la ajutoarele de stat ce 
permit statelor membre să întreprindă acțiuni rapide și eficiente pentru a sprijini 
companiile, în special IMM-urile, care se confruntă cu dificultăți economice din cauza 
COVID-19.  

4. Asigurarea lichidității pentru sectorul bancar. Astfel, UE permite guvernelor 
naționale să ofere băncilor garanții de stat, dacă vor avea probleme de lichiditate. 

5. Flexibilitatea cadrului fiscal, adică Comisia UE va permite statelor membre  să-
și adapteze eforturilor fiscale în funcție de situațiile lor concrete.     
 

                                                
1https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu_coronavirus_response.pdf  
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Figura 5. Răspunsul Uniunii Europene la criza economică provocată de Covid-19 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor din 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu_economic_response_20_apr_2.png 
  
 Comisia Europeană a luat la începutul lunii aprilie 2020, o serie de măsuri pentru 
reducerea șomajului prin intermediul instrumentului SURE (Support mitigating 
Unemployment Risks in Emergency) ce oferă statelor membre o asistență financiară de 
aproximativ 100 miliarde EURO, sub formă de împrumuturi astfel încât statele să poată 
acoperi costurile șomajului tehnic.2 
 Situația actuală cu privire la fenomenul de șomaj, creată de pandemia Covid-19, 
atât în România, cât și în Republica Moldova, poate fi descrisă astfel: 
 

Tabelul 1  
Numărul șomerilor înregistrați pe trimestre 

 
Trim. I 
2019 

Trim. II 
2019 

Trim. III 
2019 

Trim. IV 
2019 

Trim. I 
2020 

Trim. II 
2020 

Trim. III 
2020 

Total 363898 344707 350457 354419 382363 482166 472487 
Masculin 230847 215017 214794 232668 250102 287115 279060 
Feminin 133050 129690 135664 121751 132261 195051 193427 

Sursa: www.insse.ro 
 

                                                
2https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-
coronavirus-pandemic_ro  
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Figura 6. Evoluția numărului de șomeri înregistrați pe trimestre 

Sursa: elaborat de autor in baza datelor din tabelul precedent 
 

 Pe baza datelor anterioare se poate observa faptul că numărul maxim de șomeri în 
România a fost atins în cursul trimestrului II al anului 2020. De asemenea, pe baza datelor 
statistice furnizate de INS (www.insse.ro) cu privire la numărul total de șomeri înregistrați, 
atât indemnizați cât și neindemnizați, prin prelucrarea grafică  a acestora se poate observa 
tendința fenomenului de șomaj în cursul ultimelor 25 de luni, și anume: 
 

Tabelul 2 
Total someri inregistrati (indemnizati si neindemnizati) 

Luna/Anul 
Total someri inregistrati (indemnizati si 

neindemnizati) 
ianuarie 2019 289582 
februarie 2019 288568 
martie 2019 278147 
aprilie 2019 261909 
mai 2019 254631 
iunie 2019 257583 
iulie 2019 262044 
august 2019 264402 
septembrie 2019 260635 
octombrie 2019 258737 
noiembrie 2019 259388 
decembrie 2019 257865 
ianuarie 2020 258917 
februarie 2020 256743 
martie 2020 250882 
aprilie 2020 251944 
mai 2020 249635 
iunie 2020 260667 
iulie 2020 283939 
august 2020 286662 
septembrie 2020 285294 
octombrie 2020 285731 
noiembrie 2020 290676 
decembrie 2020 296051 
ianuarie 2021 292216 

Sursa: www.insse.ro 
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Figura 7. Evoluția numărului total de șomeri înregistrați (indemnizați și 

neindemnizați) 
Sursa: elaborat de autor in baza datelor din tabelul precedent 

 
 Conform datelor prezentate în tabelul și graficul precedent, se observă faptul că numărul 
total al șomerilor înregistrați, atât indemnizați cât și neindemnizați, în România, pe parcursul 
anului 2019 a fost în scădere, după care începând cu luna mai 2020, când a început ca 
pandemia să-și facă simțită efectele asupra companiilor determinând reducerea activității 
acestora sau chiar închiderea unora dintre ele, comparativ cu anul precedent, s-a înregistrat o 
creștere continuă a numărului de șomeri.  
 De asemenea, aceeași tendință îngrijorătoare este redată și de către indicatorul Rata 
șomajului pe trimestre potrivit datelor statistice publicate de INS care se prezintă astfel: 
 

Tabelul 3 
Rata șomajului pe trimestre și sexe 

  Trim. I 
2019 

Trim. II 
2019 

Trim. III 
2019 

Trim. IV 
2019 

Trim. I 
2020 

Trim. II 
2020 

Trim. III 
2020 

Total 4.1 3.8 3.8 3.9 4.3 5.4 5.2 
Masculin 4.6 4.1 4.1 4.5 4.9 5.6 5.4 
Feminin 3.5 3.3 3.5 3.2 3.5 5.1 5.0 

Sursa: prelucrare pe baza datelor publicate de www.insse.ro 

 
Figura 8. Evoluția ratei șomajului pe trimestre 

Sursa: elaborat de autor in baza datelor din tabelul precedent 
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 Analizând în profunzime fenomenul de șomaj, prin intermediul ratei lunare a șomajului, 
atât pe total, cât și după gen, se constată că cea mai ridicată valoare a acesteia 3,4% a fost 
înregistrată în cursul lunii decembrie 2020 pe total, și de 3,5% pentru genul feminin începând 
din luna iulie 2020, continuu până în ianuarie 2021 inclusiv, ceea ce devine foarte îngrijorător 
pentru persoanele de gen feminin care se pare că sunt afectate de șomaj într-o măsură mai 
marfe decât bărbații în ultima jumătate de an. 

 
Tabelul 4 

Rata somajului inregistrat la sfarsitul lunii, pe sexe 

Luna/Anul Rata șomajului 
total Masculin Feminin 

ianuarie 2019 3.3 3.4 3.2 
februarie 2019 3.3 3.4 3.2 
martie 2019 3.2 3.3 3.1 
aprilie 2019 3 3.1 2.9 
mai 2019 2.9 3 2.9 
iunie 2019 3 3 2.9 
iulie 2019 3 3 3 
august 2019 3 3 3.1 
septembrie 2019 3 3 3.1 
octombrie 2019 3 2.9 3.1 
noiembrie 2019 3 2.9 3.1 
decembrie 2019 2.9 2.9 3 
ianuarie 2020 3 3 2.9 
februarie 2020 2.9 3 2.9 
martie 2020 2.9 2.9 2.9 
aprilie 2020 2.9 2.8 3 
mai 2020 2.9 2.8 3 
iunie 2020 3 2.9 3.1 
iulie 2020 3.2 3.1 3.5 
august 2020 3.3 3.1 3.5 
septembrie 2020 3.3 3.1 3.5 
octombrie 2020 3.3 3.1 3.5 
noiembrie 2020 3.3 3.1 3.5 
decembrie 2020 3.4 3.3 3.5 
ianuarie 2021 3.3 3.2 3.5 

Sursa: prelucrare pe baza datelor publicate de www.insse.ro 
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Figura 9. Evoluția ratei șomajului total, pe sexe 

Sursa: elaborat de autor in baza datelor din tabelul precedent 
 

 Criza cauzată de situația pandemică a influențat atât la nivel național, cât și la nivel 
internațional, majoritatea domeniilor de activitate. Respecitv, actualmente, efectele 
pandemiei continuă să se răsfrângă negativ și imprevizibil asupra economiei țărilor. Multe 
companii au fost nevoite să-și închidă temporar sau definitiv activitatea și să-și trimită 
angajații în șomaj. Potrivit unui studiu efectuat de Consiliului Național pentru Întreprinderile 
Mici și Mijlocii din România (CNIMMR - http://cnipmmr.ro/2020/03/16/apelul-de-sustinere-
al-imm-urilor-in-lupta-cu-covid-19/), printre cele mai importante efecte pe care le suportă 
antreprenorii, ca urmare a pandemiei, sunt următoarele: 
 

 
Figura 10. Efectele pandemiei asupra antreprenorilor 

Sursa: Elaborat de autor în baza studiului efectuat de CNIMMR 
http://cnipmmr.ro/2020/03/16/apelul-de-sustinere-al-imm-urilor-in-lupta-cu-covid-19/ 

  
 Cele mai afectate domenii, asupra cărora a influențat Covid-19 sunt următoarele: 
HORECA, transporturile aeriene, turismul, cultura și industria spectacolelor.  
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Influența pandemiei cauzate de Covid-19 asupra evoluției inflației/deflației 
Situația mondială actuală generată de pandemia de Covid-19 influențează pe lângă 

celelalte aspecte economice la nivel macro și microeconomic și fenomenul de inflație din 
fiecare stat. Chiar și cele mai bogate țări ale lumii, au înregistrat o scădere bruscă a 
inflației începând cu lunile februarie-martie a anului 2020 când virusul și-a făcut apariția pe 
neașteptate, fiindcă nici un stat nu a fost pregătit de o așa prăbușire a economiei de pe 
urma unei pandemii.  

De asemenea, la nivel mondial in prima jumătate a anului 2020 am asistat la o 
prăbușire istorică a prețului petrolului ca urmare a ”lock-down-urilor” naționale care au 
generat reducerea activității în toate domeniile. Astfel, ca urmare a scăderii dramatice a 
prețului petrolului, economia mondială se îndreaptă spre cea mai mare recesiune din 
ultimul secol, și trebuie avut în vedere faptul că deflația poate fi mult mai periculoasă decât 
inflația, fiindcă duce la o angrenare în lanț a unor fenomene negative cum ar fi creșterea 
șomajului ca urmare a reducerii cererii de bunuri și servicii din cauza restrângerii 
cheltuielilor publice sau private. De aceea, recesiunea globală declanșată de pandemia de 
Covid-19 poate duce la o spirală deflaționistă, iar o reducere a inflației spre zero sau dacă 
devine chiar negativă poate transforma recesiunea în depresie.  

În România, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, în ultimul 
an, 2020, rata medie lunară a inflației pe total a scăzut la 0,2% față de 0,3% cât se 
înregistra în anul precedent. Cea mai mare scădere a acestui indicator s-a înregistrat la 
mărfurile nealimentare, scăzând de la 0,3% în 2019 la 0,1% în anul 2020. 

Tabelul 5 
Rata medie lunara a inflatiei pe categorii de marfuri si servicii cumparate 

Categorii de marfuri si servicii cumparate 2019 2020 
% 

Total 0.3 0.2 
Marfuri alimentare 0.4 0.3 

Marfuri nealimentare 0.3 0.1 
Servicii 0.3 0.2 

Sursa: prelucrare pe baza datelor publicate de www.insse.ro 
 

 
Figura 11. Rata medie lunara a inflatiei pe categorii de marfuri si servicii cumparate 

Sursa: elaborat de autor in baza datelor din tabelul precedent 
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De asemenea, și indicatorii IPC și rata anuală a inflației a înregistrat aceeași 
evoluție descrescătoare ca și rata medie lunară a înflației. Astfel, rata anuală a inflației s-a 
redus la 2,63% în 2020 față de 3,83% în 2019, scăzând cu peste 31%. 

 
Tabelul 6 

Rata anuală a inflației 
Anul IPC, % Rata anuală a inflației, % 
2019 103,83 3,83 
2020 102,63 2,63 

Sursa: prelucrare pe baza datelor publicate de www.insse.ro 
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Figura 12. Evoluția IPC și a ratei anuale a inflatiei 

Sursa: elaborat de autor in baza datelor din tabelul precedent 
 
De asemenea, și ritmul mobil de creștere a IPC și a ratei inflației, adică prin 

raportare față de trimestrul anterior evidențiază aceeași tendință de reducere către zero a 
ratei inflației, potrivit datelor statistice publicate de INS, așa cum se poate observa din 
tabelul următor: 

Tabelul 7 
Ritmul mobil de creștere a IPC și a ratei inflației 

Perioada curentă Perioada de 
referință 

IPC % Rata inflației% 

T1 2020 T4 2019 101.10 1.1 

T2 2020 T1 2020 100.73 0.7 

T3 2020 T2 2020 99.99 0 

T4 2020 T3 2020 100.31 0.3 

Sursa: https://insse.ro/cms/ro/content/ipc-serie-de-date-trimestriala 
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O analiză detaliată a IPC și a ratei inflației pe fiecare lună a anului 2020 arată o 
tendință generalizată de reducere către zero și chiar sub zero în anumite luni iunie, iulie, 
august, septembrie 2020 atât pe total, cât și la mărfurile alimentare sau nealimentare. 

 
Tabelul 8 

Indicii prețurilor de consum pe principalele marfuri si servicii - evolutia lunara 
fata de luna anterioară 

Luna/Anul IPC Total Mărfuri 
alimentare 

Mărfuri 
nealimentare Servicii 

ianuarie 2020 100.41 100.99 100.02 100.43 
februarie 2020 100.25 100.63 99.94 100.39 
martie 2020 100.50 101.46 99.91 100.35 
aprilie 2020 100.26 101.27 99.67 100.00 
mai 2020 100.05 100.34 99.82 100.11 
iunie 2020 100.08 99.62 100.28 100.34 
iulie 2020 100.00 99.55 100.19 100.31 
august 2020 99.95 99.59 100.08 100.21 
septembrie 2020 99.86 99.45 99.99 100.20 
octombrie 2020 100.22 100.11 100.31 100.22 
noiembrie 2020 100.13 99.92 100.29 100.07 
decembrie 2020 100.34 100.29 100.51 100.04 
ianuarie 2021 101.33 100.63 102.24 100.25 

Sursa: prelucrare pe baza datelor publicate de www.insse.ro 
 
 

 
Figura 13. Indicii preturilor de consum pe principalele marfuri si servicii - 

evolutia lunara fata de luna anterioară 
Sursa: elaborat de autor in baza datelor din tabelul precedent 
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Tabelul 9 
Rata lunară a inflației pe luni 

Luna/Anul 
Rata lunară 
a inflației - 

total 
Mărfuri 

alimentare 
Mărfuri 

nealimentare Servicii 
ianuarie 2020 0.41 0.99 0.02 0.43 
februarie 2020 0.25 0.63 -0.06 0.39 

martie 2020 0.50 1.46 -0.09 0.35 
aprilie 2020 0.26 1.27 -0.33 0.00 

mai 2020 0.05 0.34 -0.18 0.11 
iunie 2020 0.08 -0.38 0.28 0.34 
iulie 2020 0.00 -0.45 0.19 0.31 

august 2020 -0.05 -0.41 0.08 0.21 
septembrie 2020 -0.14 -0.55 -0.01 0.20 
octombrie 2020 0.22 0.11 0.31 0.22 
noiembrie 2020 0.13 -0.08 0.29 0.07 
decembrie 2020 0.34 0.29 0.51 0.04 

ianuarie 2021 1.33 0.63 2.24 0.25 
Sursa: prelucrare pe baza datelor publicate de www.insse.ro 

 

 
Figura 14. Evoluția ratei lunare a inflației 

 
Sursa: elaborat de autor in baza datelor din tabelul precedent 

 
Astfel, România nu constituie o excepție față de alte țări, cu această inflație care 

tinde spre zero sau care devine în anumite luni chiar negativă, fiindcă și principalul 
economist al HSBC, Janet Henry, a declarat faptul că în timpul apropiat se așteaptă o 
inflație negativă atât în SUA cât și în majoritatea statelor lumii.3 
 

                                                
3 https://www.theguardian.com/business/2020/may/05/inflation-collapses-world-coronavirus-pandemic-
global-economy-business-great-depression-recession 
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Conclusions 
Impactul economic al pandemiei de Covid-19 este unul nemaiîntâlnit în ultimul 

secol, fiindcă aceasta a determinat o reducere globală a economiilor tuturor statelor lumii, 
într-o perioadă extrem de scurtă, din cauza atât a cauzelor sanitare, cât și a măsurilor de 
carantină locale sau naționale adoptate pentru limitarea răspândirii coronavirusului. 
Impactul imediat, după cum susține Olivier Blanchard, de la Institutul Peterson pentru 
Economie Internațională, ”arată puternic deflaționist: șomajul a crescut, prețurile mărfurilor 
s-au prăbușit, cheltuielile au dispărut și economiile de precauție au crescut. Modelele de 
consum s-au schimbat atât de mult, încât indicii inflației sunt lipsiți de sens”.4 

Redresarea economică a fiecărei țări va depinde nu numai de evoluția pandemiei, 
ci și de structura economiei sale, precum și de capacitatea sa de a adopta la timp politici 
macroeconomice de stabilizare. Bineînțeles că pandemia cauzează mari probleme 
economice tuturor statelor, inclusiv și României care încearcă să facă față tuturor 
dificultăților.  
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Abstract 

The concept of marketing must be systematically correlated with the organization 
and functioning of the entire agri-food market system. This system, in turn, is composed of 
three subsystems: inputs represented by domestic production, imports, national reserves 
and foreign aid; the actual market represented by the confrontation of consumer demand 
and supply; the outputs represented by the consumption of the local population, the raw 
material for the branches of the manufacturing industry, the availabilities for export, the 
national reserves and the international bonds. The market for sea buckthorn products is 
similar to any other market in which the production of sea buckthorn appears in the form of 
supply, and the consumption needs of sea buckthorn - in the form of demand for those 
products. The most important function of the sea buckthorn market is "providing the 
population with sea buckthorn products necessary for life and the manufacturing industry 
(food, pharmaceutical and light) with raw materials." Sea buckthorn products have 
responded positively to the influence of most market factors and if we look at the whole of 
the Republic of Moldova, we have our own market for sea buckthorn products. 

Keywords: agricultural market, supply and demand on the sea buckthorn market, 
market influencing factors 

 
Introducere 

Conceptul de marketing trebuie corelat în mod sistemic cu organizarea și 
funcționarea întregului sistem al pieței agroalimentare. Acest sistem, la rândul său, este 
compus din trei subsisteme: intrările reprezentate de producția autohtonă, importurile, 
rezervele naționale și ajutoarele externe; piața propriu-zisă reprezentată de confruntarea 
cererii de consum și a ofertei; ieșirile reprezentate de consumul populației autohtone, 
materia primă pentru ramurile industriei prelucrătoare, disponibilitățile pentru export, 
rezervele naționale și obligațiunile internaționale. 

Factorii-cheie în lanțul de activități care formează sistemul pieței agroalimentare 
înglobează: toate categoriile de gospodării agricole, procesatorii, intermediarii și 
consumatorii. În practică fiecare dintre aceștia au o viziune specifică asupra sistemului de 
marketing care este determinată de interesele proprii. 

 
Rezultate obținute și discuții 

Piața produselor din cătină albă se aseamănă cu orice altă piață în care producția de 
cătină albă apare sub formă de ofertă, iar nevoile de consum ale cătinii albe – sub forma 
cererii la produse respective. Astfel, piața produselor din cătină albă în Republica Moldova 
este caracterizată de următoarele elemente: intrările pe această piață formate din producția 
autohtonă de cătină albă, importurile; piața propriu-zisă reprezentată de confruntarea ofertei 
cu cererea de consum a produselor din cătină albă; ieșirile reprezentate de consumul de 
produse din cătină albă de către populația autohtonă, materia primă utilizată de industria de 
prelucrare, disponibilitățile de cătină albă pentru export (figura 1). 
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Figura 1. Componența sistemului pieței cătinii albe 
Sursa: adaptată după A. Chiran 

 
Funcțiile pieței produselor din cătină albă în Republica Moldova sunt concretizate 

de subsistemul reprezentat de “ieșirile din sistem”. 
Cea mai importantă funcție a pieței produselor din cătină albă o constituie 

“asigurarea populației cu produsele din cătină albă necesare vieții și a industriei 
prelucrătoare (alimentară, farmaceutică și ușoară) cu materii prime”. 

Una dintre funcțiile deosebit de importante ale pieței produselor din cătină albă este 
reprezentată de asigurarea disponibilităților pentru export care sperăm că se va dezvolta 
în timpul apropiat reieșind din importanța acestei culturi pentru viața omului. 

În general, piața bunurilor și serviciilor trebuie să fie analizată ca un sistem complex 
de piețe, format din mai multe segmente între care există relații de intercondiționare, 
oferindu-i astfel, o structură specifică. 

Evoluția generală a economiei naționale a Republicii Moldova va determina 
schimbări evidente și în cazul pieței agrare. 

În acest sens, pe lângă factorii generali, asupra evoluției pieței agrare vor influența 
și alți factori, dintre care enumerăm : 

– modificarea mărimii și structurii producției agricole; 
– evoluția importurilor de produse agricole și agroalimentare; 
– nivelul veniturilor populației; 
– evoluția prețurilor produselor agricole și agroalimentare, a prețurilor și tarifelor 

pentru alte bunuri și servicii, etc. 
Producția agricolă autohtonă reprezintă factorul principal al dinamicii pieței 

produselor agricole și agroalimentare, determinând mărimea ofertei de produse agricole și 
agroalimentare pe piață și implicit posibilitățile satisfacerii cât mai depline a cererii de 
consum. Referindu-ne la piața produselor din cătină albă, atunci aceasta este o piață în 
devenire care ia amploare tot mai mult în Republica Moldova. Despre aceasta ne vorbește 
și faptul că producătorii agricoli au început să planteze pomi de cătină albă (figura 2) fiind 
ajutați atât de cercetătorii științifici pentru a alege terenul corect pentru plantare, cât și de 
Agenția de intervenții și plăți în agricultură prin ajutor financiar (21000-23000 lei/ha). 

Producția  națională 

Import Piața 
cătinii 
albe 

Consumul 
populației 

Materie primă 
pentru activitate 

industrială 
Rezerve naționale 

Ieşiri Intrări 

Export 
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Figura 2. Suprafețele plantate de cătină albă în Republica Moldova în perioada 
anilor 2017-2019, ha 

Sursa: Agenția de intervenții și plăți în agricultură 
 
Din datele figurii 2 observăm că suprafața de cătină albă este în creștere și la 

moment constituie 94 hectare. Astfel, putem estima oferta de cătină albă a producătorilor 
agricoli pe piața Republicii Moldova (figura 3). Luând în considerație caracteristicile 
fiziologice ale aceste culturi și anume perioade de intrare pe rod și recolta media la hectar, 
constatăm că prima producție de cătină albă a fost obținută în anul 2019 de pe 30 hectare, 
iar în anul 2020 – 52 hectare, recolta medie la hectar fiind de 6 tone. 

 
Figura 3. Producție de cătină albă obținută în perioada anilor 2019-2020 în 

Republica Moldova 
Sursa: elaborat de autor 

 
Un interes sporit în cultivarea culturii de cătină albă este nu numai din partea 

producătorilor agricoli dar și a consumatorilor individuali care își plantează această cultură 
pe loturile de lângă casă.  

Un alt factor al evoluției pieței produselor din cătină albă îl constituie importurile de 
produse respective. Analiza în teritoriu a pieței produselor din cătină albă a constatat că 
importul acestora în Republica Moldova are loc în special din România, Ucraina și 
federația Rusă. Principalele produse importate se referă la:  

 produse alimentare: fructe în stare proaspătă-congelată, sucuri, gemuri, rășini 
de mestecat;  

 produse farmaceutice: capsule cu ulei din cătină albă, coenzime extrase din 
cătină albă, spirulină extrasă din cătină albă;  

 produse pentru îngrijirea corpului uman: diferite feluri de crem (pentru față, 
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pentru mâini, pentru picioare), săpun, șampon, balizam, pastă de dinți.  
Un element important care influențează dimensiunile pieței produselor din cătină 

albă prin intermediul cererii astfel de produse este nivelul veniturilor populației. Cuantumul 
salariului mediu lunar pe economie în Republica Moldova este prognozat pentru anul 2020 
în mărime de 7953 lei. 

Pentru a determina accesibilitatea produselor din cătină albă pe piață, a solvabilității 
cererii de consum, precum și a puterii de cumpărare a populației veniturile populației este 
necesar să fie raportate la mărimea prețurilor produselor din cătină albă. Analizând 
prețurile produselor respective pe piața Republicii Moldova am stabilit că prețul unui 
kilogram de cătină albă în stare proaspătă constituie în jurul la 100 lei/kg. Nivelul prețurilor 
produselor finite obținute din cătină albă sunt cu mult mai mari, deoarece necesită 
tehnologii speciale de prelucrare care sunt foarte costisitoare. Astfel, putem menționa că 
accesibilitatea pe piață a produselor din cătină albă pentru consumatorii finali este la un 
nivel foarte scăzut. Despre aceasta ne vorbește și faptul că unii consumatori procură și 
câte 200 grame de fructe de proaspete la o cumpărătură. Dar, este și un moment pozitiv. 
Consumatorul înțelege necesitatea consumului produselor din cătină albă. 

Piața produselor din cătină albă reprezintă un segment al pieței globale a bunurilor 
de consum. Pentru a putea fi caracterizată, piața produsului trebuie raportată la un anumit 
segment al pieței bunurilor din care acesta face parte. Astfel, piața produselor din cătină 
albă este cuprinsă în cadrul “pieței fructelor“ sau ”piața produselor obținute din fructe“. Din 
punct de vedere a gradului de mobilitate a pieței și în special a dimensiunilor sale, piața 
produselor din cătină albă este slab elastică fiind influențată în mare măsură de veniturile 
consumatorilor, cât și de prețurile acestor produse. 

 
Concluzii 

Luând în considerație natura produselor din cătină albă, pe piața din Republica 
Moldova acestea sunt produse relativ noi. Produsele din cătină albă autohtone constituie 
în special fructele proaspete-congelate care se vând în special în piețele agricole și în 
unele supermarkete. Produsele obținute după prelucrarea fructelor de cătină albă sunt în 
special importate și sunt realizate în supermarkete și farmacii. 

Principalii factori care influențează piața produselor din cătină albă sunt: 
 calitatea activității de distribuție și valorificare; 
 raportul dintre nevoile de consum și cererea de consum; 
 politica economică a statului privind impozitele, taxele, autorizațiile de 

funcționare, licențele de fabricație, standardele de calitate, etc.; 
 elasticitatea cererii de consum în funcție de nivelul prețului; valoarea de unicat a 

produsului; 
 existența pe piață a unui înlocuitor al produsului; 
 dificultatea comparației calității unui produs cu cea a altui produs substituent; 
 mărimea cheltuielilor totale de achiziții a produsului în structura veniturilor 

bănești ale cumpărătorilor; 
 avantajele finale privind costul total al produsului; 
 participarea la cheltuieli și a unei terțe părți; 
 asocierea produsului în utilizare; 
 imaginea produsului și cheltuielile de promovare a produsului; 
 posibilitățile de stocare. 
Produsele din cătină albă au răspuns pozitiv la influența a toți acești factori și dacă 

privim în ansamblul în Republica Moldova se constituie o piață proprie a produselor din 
cătină albă. 
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Abstract 

 Currently, thecorrect assessment of the strategic and financial capabilities of the 
organization, taking into account external changes, is an important component for the 
implementation of effective management of the organization. THE PURPOSE. The 
organization's activities are often associated with competition, namely, the search for 
optimal strategies to achieve the most effective result. METHODS. The identification and 
formation of competitive advantages allows the company to take a certain place in the 
investment market and carry out activities with the greatest economic benefit. In this 
paper, a theoretical and practical study is conducted to study the main types of competitive 
advantages of an organization. The object of research in this paper is JSC "Bashkir 
Electric Grid Company". In order to improve operational efficiency, BESK implements 
several multi-year programs, including: energy saving and energy efficiency improvement, 
complex reconstruction of distribution networks with the introduction of Smart Grid 
technologies, automation of business processes using information technologies and ERP 
systems, optimization of operational and technological management of Bashkirenergo 
LLC. RESULTS. Summing up, it should be noted that the more an organization has 
competitive advantages over other potential enterprises, the higher its competitiveness, 
efficiency and status in the market environment. 

Keyword: organization, competitiveness, strategy, management, efficiency. 
УДК 332.142 
 

Введение 
На сегодняшний день развитие любой организации предусматривает 

постоянное совершенствование процесса производства и реализации продукции с 
целью оптимизации и получения прибыли. Выявление и формирование 
конкурентных преимуществ позволяет предприятию занять определенное место в 
инвестиционном рынке и осуществлять деятельность с наибольшей экономической 
выгодой [1, стр. 50-59]. Процесс оценки конкурентоспособности организации 
позволяет определить положение в рыночной среде в текущий момент времени, 
учитывая при этом основные аспектыдеятельности предприятия: инвестиции, 
распределение денежных капиталов, оценки рисков и возможностей расширения 
ассортимента продукции и др. [2, стр. 213]. Получение данных преимуществ 
позволяет той или иной организации в кратчайшие сроки достичь своих целей [3-4]. 
Поэтому тема о основных типов конкурентноспособных преимуществ  является 
актуальной для определения конкурентного статуса организации, то есть позиции 
экономического субъекта относительно других конкурентов [3, стр. 271]. 

Конкурентоспособность - это свойство объекта, характеризующееся степенью 
реального или потенциального удовлетворения им конкретной потребности по 
сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке [4, стр. 
136]. Конкурентоспособность определяет способность выдерживать конкуренцию по 
сравнению с аналогичными объектами на данном рынке, то есть способность 
противостоять на рынке другим производителям и поставщикам аналогичной 
продукции как по степени удовлетворения своими товарами или услугами конкретной 
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потребности покупателей, так и поэффективности бизнеса [5, стр. 100]. Она чаще всего 
оценивается специалистами компании, а конкурентные преимущества оцениваются 
потребителями, сравнивающими предложения компании и ее конкурентов [6, стр. 496]. 
Конкурентные преимущества позволяют добиться большей приверженности 
потребителей, соответственно они во многом определяют стратегию конкуренции 
компании, т.е. то, как она конкурирует [7, стр. 271]. 

Конкурентное преимущество (КП) - это положение организации на рынке, 
позволяющее ей преодолевать силы конкуренции и привлекать покупателей. Как уже 
отмечалось, конкурентные преимущества создаются уникальными осязаемыми и 
неосязаемыми активами, которыми владеет предприятие, теми стратегически 
важными для данного бизнеса сферами деятельности, которые позволяют 
побеждать в конкурентной борьбе. Основой конкурентных преимуществ, таким 
образом, являются уникальные активы предприятия либо особая компетентность в 
сферах деятельности, важных для данного бизнеса. Конкурентные преимущества, 
как правило, реализуются на уровне стратегических единиц бизнеса и составляют 
основу деловой (конкурентной) стратегии предприятия. 

Известным экономистом Майклом Портером было выделено 3 основных 
источника для создания КП любой организации  (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Источники для создания КП 

 
Данная модель допускает, что недостаток тех или иных базисных условий 

может выступать и сильной стороной, мотивируя компании на совершенствование и 
развитие. Нехватка отдельных условий должна компенсироваться преимуществами 
других  [11, стр. 53]. 

Методы 
Объектом исследования в данной работе является ОАО «Башкирская 

электросетевая компания» (БЭСК) – одна из крупнейших электросетевых компаний в 
России, обеспечивающая транзит электроэнергии между центральной частью 
страны и Уралом. БЭСК – это современная, инновационная, эффективно и 
динамично развивающаяся компания, которая занимает доминирующее 
положениена рынке электросетевых услуг и контролирует электрические сети всех 
уровней напряжения на территории Башкортостана. Компания управляет 
магистральнымии распределительными электросетевыми активами в Республике 
Башкортостан, а также осуществляет проектирование, строительство и комплексную 
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реконструкцию энергообъектов с использованием технологий «умных» сетей (Smart 
Grid). В целях повышения операционной эффективности БЭСК реализует несколько 
многолетних программа, включая: энергосбережение и повышение 
энергоэффективности, комплексную реконструкцию распределительных сетей с 
внедрением технологий Smart Grid, автоматизацию бизнес-процессов с 
использованием информационных технологий и ERP-систем, оптимизацию 
оперативно-технологического управления ООО «Башкирэнерго». Объем потерь 
электроэнергии в распределительных сетях в 2019 году значимо снизился с 8,23% 
до 7,68% по сравнению с 2018 годом вследствие проводимой компанией 
технической политики, включающей в себя целый комплекс мероприятий, 
направленных на снижение коммерческих потерь в электрических сетях.  

 
Результаты и обсуждения 

Стратегии достижения конкурентных преимуществ относятся к 
группеконкурентных стратегий, к которым можно отнести также и стратегии 
поведения в конкурентной среде [8, стр. 424]. Каждая из этих стратегий базируется 
на необходимости достижения определенного конкурентного преимущества.Под 
конкурентными преимуществами при этом понимаются уникальные осязаемые или 
неосязаемые активы фирмы либо особая компетентность в сферах деятельности, 
важных для данного бизнеса (оборудование, торговая марка, правда собственности 
на сырье, гибкость, адаптивность, квалификация персонали пр.) [9, стр. 656]. 
Отметим, что конкурентные преимуществ на современных фирмах невсегда 
касаются технологии производства, очень частое они перемещаются в стадию 
маркетинга, обслуживания, НИОКР, управленческих и финансовых инноваций    [10, 
стр. 87]. Основные факторы конкурентного преимущества организации 
подразделяются на внешние, проявление которых в малой степени зависит 
оторганизации, и внутренние, почтицеликом определяемые руководством 
организации. К внешним факторам конкурентного преимущества организации 
относят следующие показатели: уровень конкурентоспособности страны, отрасли 
или региона; государственная поддержка малого и среднего бизнеса; правовое 
регулирование функционирования экономики страны; научный уровень управления 
экономикой; применяемость инструментов новой экономики; налоговые и 
процентные ставки в стране и регионах и др. Для достижения внешних факторов 
конкурентного преимущества организации необходимо предпринять меры по 
повышению конкурентоспособности определенной отрасли, а именно рассмотреть и 
внести корректировки в законодательную базу по малому и среднему бизнесу, также 
усилить контроль за соблюдением международных стандартов и соглашений, и 
применять различные научные подходы для эффективного управления 
организацией.Внутренние факторы конкурентного преимущества организации 
подразумавают собой производственную и организационную структуру организации, 
уровень унификации и стандартизации выпускаемой продукции и составных частей 
производства; оптимизация эффективности использования ресурсов; 
функционирование системы управления качеством в организации; прогнозирование 
политики ценообразования и рыночной инфраструктуры; проведение внутренней и 
внешней сертификации продукции и системи др. 

 
Заключение 

Анализирование данных факторов способствует выявлению оценки 
деятельности организации в рыночных условиях. Подводя итоги, следует отметить, 
что чем больше организация имеет конкурентных преимуществ перед другими  
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потенциальными предприятиями, тем выше ее конкурентоспособность, 
эффективность и статус в рыночной среде. Существенное достоинство 
рассматриваемых основных типов преимуществ заключается в том, что при оценке 
рассматривается совокупность внешних и внутренних факторов для успешного 
функционирования предприятия. 
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Abstract 

Innovations make it possible to detail their essence and offer their own 
interpretation. The current state of innovation is characterized by low innovation, 
inconsistency and imbalance of technological, economic and social aspects. 

Consideration of the conceptual foundations of the innovative capacity of the 
economy of Ukraine, the generalization of which will form a proper theoretical and 
methodological justification based on the study of trends in innovation of economic entities. 

During the elaboration of the basic concepts such scientific methods of cognition as 
analysis, synthesis, scientific generalization, comparison, system approach, method of 
component analysis, economic and statistical analysis are applied. 

The methodological basis is a set of systematic, dialectical and comparative 
analysis, which provided a comprehensive study of innovative development. 

The main problems of formation of the modern economic mechanism of 
management of innovative activity of the enterprise which is based on economic and 
innovative components and consists of objects, subjects, principles, forms, methods, tools 
and means of maintenance are considered. On the basis of scientific works the main 
problems of development of innovative activity of the enterprises of the sphere of 
commodity circulation of Ukraine are allocated. The main components of the economic 
mechanism for stimulating innovation, which should not only ensure the development of 
science, technology, technology, but also create favorable conditions for these changes. 

Keywords: innovation activity, economic mechanism, innovative development, 
innovations, trade enterprises 

 
Введение 

Экономическое развитие предприятий сферы товарного обращения 
невозможно без анализа современного состояния экономического механизма 
инновационного развития торговли, а это в свою очередь позволит оценить и 
внедрить инновационную политику, обеспечит научно-технический прогресс в 
отрасли. Важное значение имеет экономическое обеспечение освоения инноваций в 
торговле за счет совершенствования инновационного процесса, повышение 
восприимчивости торговых товаропроизводителей к нововведениям. 

Поэтому, учитывая все это, актуальным является комплексное исследование 
экономического механизма инновационной деятельности предприятия. 

Сегодня функционирование современных торговых предприятий, на наш 
взгляд, затруднено тремя особенностями экономической ситуации в стране. Прежде 
всего, это то, что украинские предприятия действуют в постоянно меняющихся 
экономических условиях. При этом они могут рассчитывать на то, что их партнеры не 
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обанкротятся – этого не допустит государство, и следующее – в условиях развитой 
рыночной экономики предприятия терпят крах, появляются новые. Итак, в обоих 
случаях структуру отрасли можно считать относительно стабильной. 

Во-вторых, в любой экономике должно быть разделение труда, которое бы 
опиралось на координирующий механизм, а это значит сокращение затрат на поиск 
партнеров и ведение операций. 

В-третьих, на большинстве торговых предприятиях отсутствует целостный 
механизм управления инновационным процессом. Мы считаем, что именно это 
обуславливает появление совокупности проблем. 

Следовательно, необходим новый подход к управлению экономическими 
системами с соблюдением принципа безопасности функционирования и 
эффективного существования. Именно построение экономического механизма 
инновационного развития торгового предприятия приобретает особое значение. 

 
Результаты и обсуждения 

Необходимо разработать, основываясь на экономической сути и этапах 
инновационного развития предприятия, принципиальную схему экономического 
механизма. Мы считаем, что организационно-экономический механизм 
характеризуется комплексной структурой и состоит из трех блоков: 
организационного, экономического и инновационного. Организационный блок 
включает планирование и организацию научно-исследовательской деятельности. 
Экономический блок охватывает финансирование и кредитование предприятий, 
участвующих в инновационном процессе. К организационной составляющей входят 
форма хозяйствования, планирования, специализация. Инновационная 
составляющая – это разработка инноваций, стимулирование и инновационная 
инфраструктура. Внедрение экономического механизма должно быть рациональным, 
продуманным, хорошо спланированным и регламентированным. 

Целесообразно отметить, что этот механизм не может существовать как 
закрытая система, поскольку на него влияют различные факторы. Поэтому, 
экономический механизм инновационного предприятия выполняет следующие 
функции [6]: 

- реализация потенциала, которая заложена в каждой форме собственности и 
хозяйствования; 

- соблюдение устойчивых стимулов предпринимателей и коллектива в 
создании качественно новых технологий; 

- нахождение методов и средств, необходимых для обеспечения 
инновационного развития торговых предприятий. 

Полученные результаты экономического механизма должны использоваться 
для определения слабых и сильных сторон, планирования и реализации 
деятельности торговых предприятий для дальнейшего развития. 

В системе государственного регулирования и рыночных отношений 
стимулирования инновационной деятельности осуществляют с помощью комплекса 
экономических инструментов. Для активизации инновационной деятельности в 
Украине они приобретают особое значение. С целью повышения эффективности 
экономического регулирования инновационной сферы необходимо определить и 
поддержать приоритетные направления инновационной деятельности, создать 
нормативно-правовую базу и экономические механизмы, защитить права и интересы 
субъектов инновационной деятельности [5]. 

Четкого определения «экономический механизм регулирования 
инновационной деятельности» в научной литературе нет. Так, С. Мочерный 
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указывает, что «формирование хозяйственного механизма является системой 
основных форм, методов и рычагов использования экономических законов» [4]. 
Л. Абалкин определяет хозяйственный механизм как способ организации 
общественного производства с присущими ему формами и методами, 
экономическими стимулами и правовыми нормами [1]. О. Ю. Мирошниченко, 
В. И. Карюк предложили процесс построения организационно-экономического 
механизма инновационной деятельности предприятия, использование которого на 
предприятиях позволяет оценить возможности функционирования в будущем, 
проанализировать угрозы и перспективы инновационной деятельности, организовать 
процесс развития, достичь экономических целей и выполнить поставленные задачи 
[3]. Этот механизм был построен путем осуществления следующих этапов: 

- формирование задач инновационной деятельности в целях общей стратегии 
развития; 

- анализ инновационного потенциала предприятия, уровня обеспеченности 
ресурсами; 

- оценка угроз и рисков рыночной среды; 
- выбор нескольких инновационных стратегий; 
- определение предпосылок использования выбранной стратегии, 

привлечения финансовых ресурсов, методы привлечения инноваций; 
- реализация инновационной стратегии, контроль, корректировка; 
- определение достигнутых результатов; 
- выяснения недостатков стратегии, оценка перспектив дальнейшего 

функционирования предприятия. 
Мы считаем, что использование организационно экономического механизма 

обеспечит улучшение результатов деятельности предприятия, повысит его 
инновационную составляющую. Преимуществом этого механизма является 
согласованность инновационной стратегии с имеющимся уровнем инновационной 
деятельности, возможность регулирования и активизации инновационной 
деятельности. 

Некоторые из исследователей сущность хозяйственного механизма понимают 
шире, чем экономического механизма. Мы считаем, что основным элементом 
хозяйственного механизма является экономический. Инструментами экономического 
механизма есть цена, заработная плата, налоги, арендная плата, тарифы и др. [2]. 

Составной модели инновационной деятельности предприятий является 
механизм стимулирования, который обеспечивает устойчивое развитие и 
представляет собой совокупность действий управленческого характера. 

По нашему мнению, анализ регулирования инновационной деятельности дает 
основания утверждать, что системность на уровне формирования нормативно-
правовой базы и деятельности институтов регулирования отсутствует. Поэтому, 
однозначно, методологические подходы к формированию системы экономического 
регулирования инновационных процессов в Украине нуждаются в 
усовершенствовании. 

На сегодняшний день важно разработать принципы экономического 
регулирования инновационной деятельности в Украине, а уже с их учетом должны 
формироваться институциональные основы его реализации, в частности должна 
быть развита нормативно-правовая база, а также организовываться деятельность 
институтов регулирования. Специфические принципы управления инновационным 
развитием предприятий сферы товарного обращения целесообразно 
систематизировать по блокам (организационный, экономический, инновационный). 
Критерием эффективности организационного блока являются показатели деловой 
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активности предприятия, критерием экономического блока – показатели 
платежеспособности, критерием инновационного блока – разработка инноваций и их 
внедрение. Экономическое регулирование инновационной деятельности в Украине 
должно происходить на основе следующих принципов: 

- повышение стандартов качества жизни; 
- распределение полномочий в государственном регулировании с учетом 

этапов инновационных процессов и их участников; 
- мониторинг эффективности экономического стимулирования инновационной 

деятельности. 
Прежде всего среди наиболее влиятельных факторов, которые препятствуют 

повышению инновационной активности многих предприятий, следует выделить 
снижение платежеспособного спроса на результаты исследований. Поэтому важно 
понять, какой механизм может способствовать повышению платежеспособного 
спроса. Во-первых, это повышение качества предложения (новая продукция, 
проекты, технологии, научная информация) и снижение себестоимости их 
продукции. Во-вторых, обеспечение со стороны государства процесса 
законотворчества платежеспособного спроса. В-третьих, улучшение качества 
рекламы технической, инновационной и иной информации. 

Инновации всегда связаны со значительным риском, поэтому необходимо 
предусмотреть создание системы финансовых и материальных резервных фондов. 

Государственная поддержка инновационного проекта предоставляется на 
нормативный срок окупаемости, но не более трех лет с момента начала 
производства. Наиболее распространенными инструментами поддержки 
государством инновационной деятельности является контрактное финансирование, 
гранты и государственные заказы. Одним из элементов системы контрактных 
отношений есть контрактное финансирование. Именно такую форму применяют, 
если покупка государством результатов исследований принесет ему определенную 
пользу. С помощью грантов осуществляют стимулирование и поддержку со стороны 
государства научных исследований и разработок посредством финансовой помощи, 
собственности, определенных услуг и других ценностей. При этом инструменте 
предполагается, что до окончания работ государство не имеет права контроля и 
вмешательства в их исполнение. Срок выполнения работ определяется 
специальным соглашением. Заказ государства на научно-техническую продукцию 
выступает одним из направлений повышения эффективности использования 
средств бюджета при выполнении исследований и разработок. При этом составляют 
целевые программы в сфере науки и технологий, с учетом следующих условий: 

- обеспечение непрерывности цикла «фундаментальные исследования – 
поисковые научно-исследовательские работы (НИР) – прикладные научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) – технологии – 
производство – рыночная реализация»; 

- концентрация средств бюджета и внебюджетных средств на реализацию 
приоритетных направлений развития науки и техники; 

- осуществление выбора объектов финансирования на основе их оценки за 
научно-техническим, экономическим, экологическим и другими критериями с учетом 
возможностей бюджета. 

Важное значение в государственном регулировании инновационных 
процессов занимают косвенные методы, которые используются в реализации 
государственной инновационной политики. Для многих стран с развитой экономикой 
именно эти методы широко применяются. В частности, налоговые льготы, кредитные 
льготы. Налоговые льготы представлены освобождением от налогообложения части 
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прибыли предприятия, используемой для научно-технических разработок; 
уменьшением налоговых ставок на добавленную стоимость, землю и имущество для 
научно-технических организаций; уменьшением налога на прибыль на 
определенный период времени, получаемого от использования изобретений и 
других новшеств субъектами хозяйствования. Кредитные льготы также могут быть 
эффективными при определенных условиях (предоставление кредитов с низкой 
процентной ставкой). 

 
Заключение 

Итак, со стороны государства, важнейшую роль в стимулировании 
инновационной деятельности играет формирование выгодной инновационной среды 
для обеспечения исследований и разработок. Мы считаем, что несмотря на 
существующие различия между состоянием инновационной сферы и спецификой 
социально-экономической модели, реализованной в той или иной стране, все 
государства осуществляют систему мероприятий по научно-технической и 
инновационной деятельности, ее стимулированию путем гибкого сочетания двух 
методов: прямой и косвенной поддержки. 

Таким образом, определены основные составляющие экономического 
механизма стимулирования инновационной деятельности, которые не только 
обеспечат развитие науки, техники, технологий, но и создадут благоприятные 
условия для этих изменений путем эффективного внедрения в этой сфере 
инвестиционной, финансово-кредитной политики, совершенствования организации 
труда. 
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Abstract 
Free Economic Zones are an essential factor of economic and social progress, 

namely the diversification and qualitative growth of all factors of production, employment, 
increasing labor productivity, renewing production, thus becoming a key element in 
conquering markets and maintaining the competitiveness of domestic enterprises and the 
national economy, oriented towards the path of economic integration. The purpose of the 
research is to analyze and evaluate the role of Free Economic Zones in attracting 
domestic and foreign investment and ensuring a stable growth of the national economy. To 
carry out this study, various research methods were used, such as: observation method, 
table method, analysis and synthesis method, comparison method, monographic method, 
statistical data collection. The informational and statistical support of the conducted 
investigations was provided by the legislative acts of the Republic of Moldova and the 
generalizing data of the Ministry of Economy and Infrastructure of the Republic of 
Moldova. The concepts of economists from the country and abroad served as 
methodological support. In this article, is found an analysis of the economic evolution of 
free zones on the territory of the Republic of Moldova. A quantitative analysis of the 
investment and production activity within the Free Economic Zones is performed, including 
the central trends of economic indicators such as: number of employees and average 
salary, volume of investments, volume of industrial production manufactured and revenues 
from the sale of industrial production, volume total taxes and mandatory payments. The 
results of the research allow us to find that the contribution of free economic zones to the 
development of the national economy has remarkable shares, registering increasing 
trends for most of the compared indicators. 

Keywords: free economic zones, economic development, investments, sales 
revenues, taxes 

 
Introducere 

Zonele Economice Libere sunt o condiție de asigurare a unei creșteri economice 
durabile prin modernizarea și dezvoltarea întregului mediu social-economic, sunt niște soluții 
eficiente pentru crearea locurilor noi de muncă, atragerea investițiilor străine și autohtone, 
impulsionarea exporturilor, dezvoltare regională, etc. Impactul Zonelor Economice Libere a 
căpătat amploare în ultima perioadă în Republica Moldova, indicatorii economici generați de 
Zonele Economice Libere înregistrează ritmuri în dinamică mai mari comparativ cu economia 
națională. Actualmente, în Republica Moldova funcționează 7 Zone și 34 de sub-Zone 
Economice Libere (Zone ale Antreprenorialului Liber), în care își desfășoară activitatea peste 
200 de rezidenți – investitori. Totodată, aproape jumătate din grosul investițiilor atrase și peste 
65% din totalul locurilor de muncă create revin Zonei Economice Libere Bălți și subzonelor 
sale. ZEL „Bălți” fiind ultima creată acum 11 ani, a reușit să se remarce ca un real promotor al 
dezvoltării industriale a țării, dar și a economiei naționale per ansamblu. Reieșind din cele 
menționate, scopul cercetării constă în analiza și evaluarea rolului Zonelor Economice Libere în 
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atragerea investițiilor autohtone și străine și asigurării unei creșteri stabile a economiei 
naționale. 

 
Rezultate obținute și discuții 

Conform Legii cu privire la zonele economice libere, nr. 440 din 27.04.2001, Zonele 
Economice Libere (sau Zonele Antreprenoriatului Liber) sunt definite ca părți ale 
teritoriului vamal al Republicii Moldova, separate din punct de vedere economic, strict 
delimitate pe tot perimetrul lor, în care pentru investitorii autohtoni și străini sunt permise, 
în regim preferențial, genuri ale activității de întreprinzător. Prin crearea Zonelor 
Economice Libere, statul urmărește să impulsioneze atragerea de investiții străine și să 
creeze noi locuri de muncă, în special activități economice orientate spre export, 
implementarea practicilor și tehnologiilor moderne, aplicarea experienței avansate în 
domeniul producției și a managementului operațional. 

Rezultatul activității zonelor economice libere pe teritoriul Republicii Moldova poate 
fi estimat în baza unui sistem de indicatori precum: 

- numărul angajaților; 
- veniturile din vânzarea producției; 
- volumul total al investițiilor; 
- volumul producției industriale fabricate; 
- valoarea serviciilor prestate; 
- productivitatea muncii etc.  
Crearea Zonelor Economice Libere reprezintă un factor de prosperitate și de 

redresare economică, prin efectele dinamice și pozitive pe care le antrenează pe plan 
economic și social. Zonele Economice Libere prezintă o contribuție esențială în ocuparea 
forței de muncă. Numărul locurilor de muncă oferite de Zonele Economice Libere în 
perioada 2015-2019 s-au majorat de cca 3 ori. Astfel, ritmul de creștere a acestui indicator 
ne vorbește despre atingerea de către Zonele Economice Libere a unuia din obiectivele 
principale atribuite acestora – crearea noilor locuri de muncă.  

Analizând situația locurilor de muncă oferite de Zonele Economice Libere și 
nemijlocit de Zona Economică Liberă Bălți, vom prezenta dinamica acestui indicator în 
ultimii 5 ani, pentru a releva tendința modificării acestuia (figura 1). 
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Figura 1. Dinamica numărului angajaților/rezidenților Zonelor Economice Libere,  
2015-2019 

Sursa: Elaborat de autori în baza Raportului privind activitatea ZEL ale Republicii Moldova 
pentru anii 2015-2019 
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Din prezentarea grafică (figura 1) observăm că în ultimii 5 ani se atestă o tendință 
de creștere a numărului angajaților în Zonele Economice Libere. Astfel, în perioada de 
referință numărul locurilor de muncă a înregistrat o creștere cu 11678 locuri de muncă sau 
cu cca 36%. 

În anul 2019 în ZEL Bălți și-au desfășurat activitatea 70 de rezidenți, cu nouă mai 
mult comparativ cu anul precedent. Numărul angajaților s-a majorat cu 10% și cifrează 
11412 persoane. Observăm că din numărul total al angajaților Zonelor Economice Libere 
din țară (18180 persoane), cea mai mare pondere o deține ZEL Bălți – cca 63%.  

Zonele Economice Libere joacă un rol important în atragerea investițiilor străine 
directe, oferind facilități de nivel internațional și cele mai bune practici în domeniu. 

Valoarea totală a investițiilor realizate în cadrul zonele libere pe parcursul întregii 
activități a lor, până la data de 31 decembrie 2019, a constituit cca 432,7 mil. dolari SUA, 
sporind în anul 2019 cu 9% sau cu cca 36 mil. dolari SUA [6, p. 3].Evoluția investițiilor 
pentru perioada anilor 2015-2019 este prezentată în tabelul 1. 

 
Tabelul 1  

Dinamica volumului total al investițiilor în Zonele Economice Libere, 2015-2019 

Indicatorul 

2015 2016 2017 2018 2019 
mil. 

dolari 
SUA 

 % 
mil. 

dolari 
SUA 

 % 
mil. 

dolari 
SUA 

 % 
mil. 

dolari 
SUA 

 % 
mil. 

dolari 
SUA 

% 

Volumul total 
al investițiilor 230,0 100 284,1 100 348,6 100 396,9 100 432,7 100 

Volumul total 
al investițiilor 
în ZEL Bălți 

57,9 25,2 95,5 33,6 146,0 41,9 185,9 46,8 207,8 48,0 

Sursă:Calculele autorilor în baza Raportului privind activitatea ZEL ale Republicii Moldova 
pe anii 2015-2019 
 

Analizând volumul total al investițiilor în Zonele Economice Libere pe parcursul 
întregii activități, observăm o tendință de creștere de la an la an. În 2019 volumul total al 
investițiilor în Zonele Economice Libere a constituit–cca 433 mil. dolari SUA, înregistrând o 
creștere față de media anilor 2015-2018 cu aproape 118 mil. dolari SUA sau cu peste 37% 
(tabelul 1).  

Valoarea investițiilor realizate în anul 2019 de către rezidenții ZEL Bălți, a fost de 
cca 23 mln. USD și de aproape 208 mln. USD de la începutul activității sale (în creștere cu 
cca 12% față de anul 2018). Aceasta reprezintă 48% din totalul investițiilor realizate în 
cadrul zonelor economice libere de la noi – 432,7 mln. USD. 

Datele prezentate pe fiecare an aparte ne atestă că cea mai însemnată pondere în 
totalul investițiilor realizate în cadrul Zonelor Economice Libere îi revine Zonei Economice 
Libere Bălți. De asemenea datele tabelului 1 ne permit să constatăm că în perioada 2015-
2019 în Zona Economică Liberă Bălți a crescut ponderea investițiilor de la 25,2% până la 
48%. Această creștere se explică prin faptul că în perioada respectivă în cadrul Zonei 
Economice Libere Bălțiau fost înregistrați și și-au demarat activitatea rezidenți economici 
de talie mondială.  

Cei mai mari investitori în perioada 2015-2019 în Zona Economică Liberă Bălți au 
fost Draxlmaier Group, Gebauer&Griller, Sumitomo Bordnetze etc. 

În medie la un rezident, în anul 2019 revine o investiție realizată de cca 177 mii 
dolari SUA. Cea mai mare valoarea a acestui indicator a fost înregistrată în ZEL „Bălți” 
(cca 324 mii USD/rezident), urmat de ZAL PP „Valkaneș” (173 mii dolari SUA), ZAL 
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„Tvardița” (141 mii dolari SUA), ZEL „Ungheni-Business” (138,3 mii dolari SUA) [6, p. 5]. 
În Zonele Economice Libere genul prioritar de activitate a devenit activitatea 

industrială. Astfel, odată cu creșterea volumului investițiilor, a crescut și volumul vânzărilor 
producției industriale din Zonele Economice Libere. Venitul din vânzările producției 
industriale(în prețuri curente) în total pe zonele libere în anul 2019 s-a majorat cu cca 8% 
față de anul precedent și a constituit 10967,7 mil. lei. Cea mai mare parte a producției 
industriale fabricate în zonele libere în valoare de 10077,4 mil. lei sau cca 92% a fost 
exportată. 

Venitul din vânzările producției industriale a rezidenților Zonei Economice Libere 
Bălți în anul 2019 a constituit 7,8 mlrd. lei, ceea ce reprezintă peste 71% din volumul total 
al veniturilor din vânzări cumulativ pe toate Zonele Economice Libere din Moldova (10,97 
mlrd. lei). 

Tot pe parcursul perioadei analizate, paralel cu creșterea volumului producției 
industriale, s-a schimbat esențial și structura vânzărilor producției industriale pe zone. 
Structura venitului din vânzări a producției industriale realizat de Zonele Economice Libere 
în totalul vânzărilor producției industriale este prezentată în figura 2. 

 

 
Figura 2. Ponderea venitului din vânzări a producției industriale realizat de Zonele 

Economice Libere în totalul vânzărilor producției industriale, 2019 
Sursa: Elaborat de autori în baza Raportului privind activitatea ZEL ale Republicii Moldova 
pe anul 2019 

 
Conform datelor din figura 2, vedem că unele zone au o contribuție mai mare, iar 

altele o pondere nesemnificativă în volumul total al producției industriale realizat de Zonele 
Economice Libere.  

 În perioada analizată, odată cu punerea în funcțiune a unor noi capacități de 
producție, Zona Economică Liberă Bălți deține ponderea cea mai mare – cca 68%, acest 
indicator este în creștere față de anii precedenți. Această creștere s-a datorat creșterii 
volumului de producție fabricate și a vânzărilor nete ale acesteia, preponderent în 
activitatea de export-import. 

Principalele câștiguri sub formă de venituri încasate de la Zonele Economice Libere 
sunt taxele zonale, plățile pentru arenda spațiilor din zonă, impozitele și taxele pentru 
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comercializarea mărfurilor pe teritoriul vamal al țării. Zonele Economice Libere sunt, de 
asemenea, capabile să contribuie la stimularea exporturilor, nu doar sub aspectul 
impulsionării creșterii volumului exporturilor, ci și sub aspect de diversificare a acestora. 

Valoarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii calculate (impozit pe venit, 
TVA, contribuții de asigurări sociale, prime de asigurare medicale obligatorii, etc.) în anul 2019 
a constituit cca 413 mln. lei, cu 49 mln. lei mai mult față de anul precedent. Din valoarea totală 
a acestor plăți provenite din cele șapte zone economice libere – 607,3 mil. lei, or ponderea 
cea mai mare revine rezidenților Zonei Economice Libere Bălți și constituie 68% (tabelul 2). 

 
Tabelul 2 

 Volumul total de impozite și plăți obligatorii calculate pe Zona Economică Liberă 
Bălți, 2015-2019 

Indicatorul 2015 2016 2017 2018 2019 
Volumul total de 
impozite și taxe 
calculate pe ZEL, 
mil.lei  

185,5 216,0 410,4 563,5 607,3 

în % față de anul 
precedent 102,8 116,4 190,0 137,3 107,8 

Volumul total de 
impozite și taxe 
calculate pe ZEL 
Bălți, mil.lei 

90,5 93,96 233,5 452,5 412,96 

în % față de anul 
precedent 112,8 103,8 248,5 193,8 91,3 

Sursa: Calculele autorilor în baza Raportului privind activitatea ZEL ale Republicii Moldova 
pe anii 2015-2019 

 
Valoarea totală a impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii calculate în anul 2019 

a constituit peste 607mil. lei sau cu cca 8% mai mult comparativ cu perioada similară a 
anului precedent. În același timp datele prezentate în tabelul 2 ne demonstrează o 
creștere în perioada 2015-2019 a volumului total de impozite și taxe calculate pe ZEL de 
la 185,5 mil.lei până la 607,3 mil.lei, aceeași tendință se observă și în ZEL Bălți, unde 
volumului total de impozite și taxe calculate a crescut de 4,6 ori, de la 90,5 mil.lei în 2015 
până la 413 mil.lei în 2019. Din valoarea totală de impozite, taxe și alte plăți obligatorii 
calculate (impozit pe venit, TVA, contribuții de asigurări sociale, prime de asigurare 
medicale obligatorii, etc.), ponderea cea mai mare în 2019revine rezidenților ZEL Bălți 
(68%). 

 
Concluzii 

În rezultatul cercetărilor s-a constatat că Zonele Economice Libere sunt structuri 
organizaționale economice, care influențează și accelerează procesul integrării 
economiilor naționale în relațiile economice externe, de atragere a investițiilor străine și 
locale, centre importante de producție și export, care stimulează creșterea economică per 
ansamblu a țării și sunt generatoare a unui număr important de locuri de muncă, fapt ce 
contribuie semnificativ la suplimentarea veniturilor bugetare și prin aceasta impulsionează 
dezvoltarea economică a țării. 

În pofida crizei pandemice, totuși contribuția Zonelor Economice Libere la 
dezvoltarea economiei naționale deține ponderi importante. Astfel, 21,2% din exporturile 
totale ale țării în 2019, au fost generate de producția produsă în cadrul Zonelor Economice 
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Libere. Comparativ cu anii precedenți a înregistrat o tendință de creștere. Activitatea de 
bază a rezidenților zonelor economice libere naționale se referă la producerea producției 
industriale. Prin urmare, circa 15,1% din salariații antrenați în industria națională sunt 
angajați în cadrul rezidenților zonelor economice libere. Peste2,8% din salariații economiei 
naționale se estimează că sunt încadrați în activitățile zonelor economice libere. 

În perioada analizată rolul Zonei Economice Libere Bălți a fost unul important pentru 
economia țării, s-a remarcat prin noi rezultate obținute, astfel menținându-și poziția de lider 
la toți indicatorii printre Zonele Economice Libere din țară. Aceasta a reușit să se dezvolte 
continuu, remarcându-se prin inițierea și implementarea unor proiecte de importanță 
strategică pentru țară.  

Rezultatele cercetărilor ne-au permis să deducem, că contribuția Zonei Economice 
Libere Bălți la dezvoltarea economiei naționale este remarcabilă, înregistrând tendințe 
crescătoare pentru majoritatea indicatorilor analizați, precum ocuparea forței de muncă, 
atragerea investițiilor, stimularea exportului etc. 
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Abstract 

 The article evaluates the economic efficiency of the introduction of separation devices 
in enterprises with paint chambers. It is proposed to install separation devices in the air flow 
preparation line of the paint chambers in front of the fine filters to increase their service life. It 
is predicted that the use of separation devices as a preliminary stage for cleaning gas flows 
from fine particles before fabric filters will increase their operational life by 1.5 times. The 
relevance of the topic lies in the fact that the calculation of the economic feasibility of 
introducing separation devices at the enterprise is an important process that allows you to 
prevent unnecessary financial costs of the enterprise and ensure its sustainable development 
as a whole. The paper considers the main costs that affect the calculation of the cost-
effectiveness assessment of the introduction of separation devices in enterprises with paint 
chambers. The calculations showed that the use of a technological line with integrated 
separation devices allows you to save at least 24,000 rubles per year. The evaluation of the 
integration of separation devices was carried out on the basis of the following indicators: net 
discounted income, profitability index and discounted payback period of the project. 

Ключевые слова: organization, competitiveness, strategy, management, efficiency. 
 

Введение 
Внедрение сепарационного устройства в качестве предварительного фильтра 

перед фильтрами тонкой очистки позволит увеличить их эксплуатационный срок 
службы, что обеспечит снижение финансовых затрат предприятия [1-3]. Актуальность 
темы заключается в том, что расчет экономической целесообразности внедрения 
сепарационных устройств на предприятие является важным процессом, позволяющим 
предотвратить излишние финансовые затраты предприятия и обеспечить его 
устойчивое развитие в целом [4-5]. Целью работы является обоснование 
экономической выгодности новых сепарационных устройств на предприятии.  

 
Результаты и обсуждения 

Основополагающим фактором практики реализации инновационной технологии 
является инвестиционный бюджет, который финансируется предприятием конкретно на 
эти цели. Для расчета всех необходимых инвестиционных издержек на внедрение 
устройства нужно знать общую смету затрат для анализа эффективности вложенных 
финансовых средств. Сумма затрат, включающая в себя материальные затраты, 
амортизационные отчисления, накладные и прочие расходы для четырех новых 
сепарационных устройств составила 93666,7 руб. К основным важным параметрам 
экономического расчета нового оборудования относят следующие показатели: 
капитальные вложения, чистый дисконтированный доход, срок окупаемости проекта, 
срок полезного использования устройства и индекс доходности (рентабельности). 
Сравнительный расчет фильтров тонкой очистки и фильтров тонкой очистки с 
применением сепарационных устройств показал, что общий расход, требуемый на 
замену фильтров в период полезного использования устройства– 10 лет, составляет 
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разницу в 240000 руб. Экономическая эффективность сепарационного устройства 
составила 25 %. Стоит отметить, что немаловажную роль имеют факторы и риски, 
которые могут также повлиять на результативность внедрения сепарационного 
устройства.  

Также в ходе работы была исследована зависимость инвестиционных затрат от 
срока окупаемости проекта по внедрению новых сепарационных устройств. Выявлено, 
что при снижении инвестиционных затрат изменяется срок окупаемости проекта. 
Следует следующая зависимость - чем ниже инвестиционные затраты на реализацию 
внедрения новых устройств, тем ниже срок окупаемости проекта (см. таблицу 1).  

 
Табл. 1 Зависимость срока окупаемости проекта от величины инвестиционных 

затрат 
Снижение 

инвестиционных затрат 
Инвестиционные 

затраты, руб. 
Срок окупаемости проекта, 

год 
Текущее значение 93666,7 5,1985 

в 1,25 раза 74933,36 3,9303 
в 1,5 раза 62444,46667 3,1684 
в 2 раза 46833,35 2,2873 
в 3 раза 31222,23333 1,4741 
в 4 раза 23416,675 1,0805 

 
Рассмотрим возможные способы уменьшения дисконтированного срока 

окупаемости проекта DPP и увеличения индекса доходности PI, т.е. повышения 
эффективности внедрения сепарационных устройств на предприятие с 
покрасочными камерами. В первую очередь эффективность зависит от полной 
стоимости мероприятия по интеграции сепарационных устройств в технологическую 
линию очистки газовых потоков, т.е. от капитальных вложений (оборудование, 
монтажные работы, транспортные и прочие услуги) и дисконтированного дохода, 
который зависит от ставки дисконтирования, дохода от внедрения и себестоимости 
очистки (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Факторы, оказывающие на эффективность внедрения сепарационных 

устройств 
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Заключение 
Значимость экономического расчета связана прежде всего с тем, что даже 

самые прогрессивные технические решения могут оказаться невыгодными для 
предприятия с учетом его определенных условий функционирования, и, 
следовательно, проверка экономической целесообразности внедрения того или 
иного оборудования является важным составляющим процессом. 
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Abstract 

This article relates to the entropy achieved throughout the economic processes, 
which, we may say, have culminated with the crisis triggered by the COVID-19 pandemic. 
In order to avoid entropy, it is necessary to open the economic systems, by which we can 
escape environment homogeneity. The more we extend the infusion of energy at material 
level, using solar resources or exploited resources from other planets, we will extend 
entropy at galactic level, bringing, probably, the whole universe, sooner or later, to 
homogeneity. 

A possible solution suggested in the article is opening the economic systems 
towards uncreated energies. Being unlimited, these energies, can ensure resources for 
both economic and entire universe reworking. The perception of these energies, as well as 
the opportunity to connect to them is an asset belonging only to the Orthodox Christian 
Church and the most efficient and facile way to prepare for the cooperation with these is 
the liturgical song. In this article, I emphasise that the myth according to which there is a 
tensiom between Orthodox Christianism and modern science, is false, for a more 
persuasive analysis, there are biological, social, not only economic domains, targeted [1, 
p.16]. 

Keywords: economic entropy, uncreated energies, liturgical singing. 
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Introducere 

În procesele economice entropia este o condiție necesară pentru ca un produs să 
devină util [2, p. 278]. Setea de prosperitate materială accelerează procesul entropic și 
provoacă dezechilibre majore în diverse planuri (biologic, social chiar și economic). 
Lărgirea spațiului de manifestare economică prin procesul de globalizare a amplificat 
implicit entropia. Se investește foarte mult pentru a deschide sistemul planetar în speranța 
eliminării acestui fenomen ce distruge diversitatea, însă există riscul să extindem 
omogenizarea la nivel galactic, pentru că materia are limitele ei chiar dacă noi nu le 
cunoaștem încă. 

Păstrarea diversității și eliminarea entropiei se poate realiza dacă deschidem 
sistemul economico-material spre resurse nelimitate. Energiile necreate pot asigura astfel 
de resurse. Creștinismul Ortodox păstrează încă oportunitatea acestei conectări la astfel 
de energii [4, p. 59] care sunt nelimitate atât ca diversitate precum și în ceea ce privește 
cantitatea. Asumând mistica Bisericii Creștin Ortodoxe se poate reașeza ordinea în întreg 
universul prin lucrarea acestor energii ce emană din Dumnezeu.  

 
Realitatea economică 

Sistemele economice par a demonstra că eficacitatea supremă rezidă în 
globalizare. Leagănul acestei perspective economice este liberalismul economic, în care 
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mâna invizibilă a pieței libere asigură buna desfășurare a activităților economice [5, p. 
287]. Pornind de la acest principiu, liberalismul economic a deschis noi piețe de desfacere 
și producție, reglate de mâna nevăzută a pieței libere, transformând astfel întreaga lume 
politică, economică și instituțională într-o lume globalizată. 

În fața marii crize economice care a început în anul 1929 mecanismul pieței libere 
nu a mai reglat bunul mers al economiei. Fără o intervenție minimală a unei autorități 
externe criza economică se adâncea funest. Apare ca o soluție salvatoare intervenția 
minimală a statului pentru relansarea economiei, prin investiții în infrastructură, spre 
exemplu [6, p. 453]. Astfel de investiții aduc venit muncitorilor redeschizându-le apetitul 
pentru consum și confort care reechilibrează piața liberă. 

Adepții Școlii de la Chicago susțin că intervenția politicienilor nu este una benefică, 
decât aparent [7, pp. 28-29]. Pentru a degreva firmele de împovărări fiscale ineficiente 
deseori marile concerne rulează majoritatea fondurilor în paradisuri fiscale în care, deși nu 
desfășoară activități economice susținute pentru a ridica standardul de viață al locuitorilor, 
beneficiază de facilități fiscale. 

Această dezlănțuire pentru maximizarea profitului a provocat o criză de tip nou 
determinată de măsurile de prevenire a îmbolnăvirii cu virusul SARS-COV-2. Această 
criză a destabilizat economia în elementele ei importante (piețe bursiere, rata șomajului, 
scăderea PIB-ului, etc.) într-o perioadă impresionat de scurtă. Până la această criză 
deprecierea economică se întindea pe trei ani la același nivel la care s-a petrecut 
actualmente în trei săptămâni [8]. 

Acest declin a pornit de la condițiile improprii de comercializare a animalelor 
domestice la un loc cu cele sălbatice. Comerțul insalubru și ilegal derulat în zone cu 
economie subterană au facilitat clivajul acestui virus de la animale sălbatice la om și a dus 
la blocarea întregii lumi [9, p. 1]. Chiar dacă sunt studii științifice, cu mult înainte de 
declanșarea acestei stări pandemice, care atrag atenția că globalizarea furibundă a 
provocat peste 300 de boli infecțioase emergente [10, pp. 990-994], economia a urmat 
același curs devastator pentru sănătatea omului. 

În această criză au fost afectate economia, sănătatea și societatea în nevoile sale 
fundamentale de socializare. Campania „Stai acasă!” a provocat numeroase dezechilibre 
sociale: stări de depresie la numeroase persoane, a crescut starea de agresivitate în 
foarte multe familii, apelurile la liniile telefonice naționale pentru combaterea abuzurilor au 
crescut cu mai bine de 50% în această perioadă [11]. 

Pentru a se evita astfel de dezechilibre este nevoie de o autoritate care să 
echilibreze apetitul pentru înavuțire cu satisfacerea nevoilor fundamentale ale ființei 
umane și pentru popoare mai puțin dezvoltate. Sunt economiști care consideră anumite  
organizații mondiale (Organizația Internațională a Muncii și Organizația Mondială a 
Comerțului) ca fiind capabile să exercite competent autoritatea care să reglementeze 
astfel de echilibre [12, p. 39]. Aceste organizații fiind formate din oameni, oricât de 
vizionari ar fi, au limite în a gestiona astfel de probleme și de aceea cu siguranță vor 
apărea noi și sofisticate anomalii. 

Părintele liberalismului avea în vedere o altă forță care să regleze bunul mers 
economico-social, etica socială: a bunei cuviințe, a meritului echilibrat de culpă, a rolului 
conștiinței, a moralei fructificate de datini, a fericirii izvorâte din virtuți [13, p. 520]. Weber 
înțelege că fundamentul filozofico-economic al capitalismului este clădit pe etica 
protestantă [14, p.253]. În decursul istoriei și aceste autorități etice s-au dovedit a nu fi 
suficient de eficiente. 

O posibilă soluție poate fi conectarea ființei umane la energiile necreate care pot 
aduce omul la o stare revitalizantă. Această circumstanță se petrece atunci când omul 
transferă interesul de la cele create la cele necreate, atunci accesând energii nelimitate [4, 
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pp. 317-319]. Lumea științifico-medicală a început să perceapă puțin din eficacitatea 
acestei perspective constatând că autofagia produce neurogeneză și elimină factorii 
maligni din structura celulară [15, p. 30]. Aceste energii aplică o matrice primară tuturor 
rezultatelor muncii umane, beneficiind de capacitățile potențiale ale cunoașterii și 
creativității minții omenești care le dau valoare adăugată [16, p. 106] așadar produce și 
valori economice. Perspectiva socială este restaurată în parcursul său de la „carnea” 
cuvintelor la „sufletul lor”, traseu străbătut de membrii societății prin călăuzirea dată de 
cântarea liturgică [17, pp. 150-160]. În prezent doar Biserica Ortodoxă Creștină 
conștientizează posibilitatea existenței unor astfel de energii, precum și posibilitatea 
conectării la ele a ființei umane [18, pp. 53-65]. 

Cel mai eficient, dar și facil modul de inițiere a omului pentru a se conecta la aceste 
energii divine este cântarea liturgică a Bisericii Creștin Ortodoxe [19, p. 183]. Pentru ca 
raportarea față de aceste texte să fie din ce în ce mai puțin formală am pus la dispoziția 
vorbitorilor de limbă română o aplicație pentru smartphone în care se actualizează 
„Slujbele Ortodoxe” ale zilei de duminică în fiecare săptămână. Metabolizând mesajul 
liturgic omul se va deschide spre energiile necreate care vor oferi permanent și specializat 
pentru fiecare persoană și situație soluții pentru eliminarea entropiei și păstrarea 
diversității. 

 
Concluzii 

Conform celor prezentate mai sus este evident că economia este entropică și are 
nevoie de deschiderea sistemului material pentru a păstra diversitatea și a elimina 
dezordinea. Deschiderea arealului economic în plan material (global, planetar, 
intergalactic) doar va lărgi entropia în noi dimensiuni aducând întreg universul la 
omogenitate. 

Lumea științifică medicală a reafirmat în 2016 ceea ce ascetica și mistica Bisericii 
Ortodoxe a promovat de mii de ani. Postul negru este reglementat pentru pregătirea 
omului pentru Înviere, iar cercetătorul japonez Ohsumi a constatat că înfometarea înlătură 
din celulă cauza morții și determină și neurogeneza. Așadar, de vreme ce integrarea în 
mistica ortodoxă determină la nivel celular revitalizarea, este foarte plauzibil ca omul în 
lumina acelorași energii necreate să redefinească principiile economice. 

Biserica Ortodoxă este singura care mai percepe și promovează posibilitatea 
conectării omului la energii necreate. Pentru stoparea, ba chiar înlăturarea, entropiei este 
necesar ca fiecare creștin să participe din ce în ce mai activ și rezolut la slujbele bisericii, 
acestea aducându-l din ce în ce mai deplin în conectivitate cu energiile necreate. Din 
aceste energii diversificate și nelimitate fiecare persoană va găsi resurse pentru ordine și 
diversitate. 
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Abstract 

В статье описана методика оценки эффективности кадровой стратегии 
на основе сбалансированной системы показателей. Управление человеческими 
ресурсами является необходимым условием обеспечения непрерывности 
производственного процесса и успешной реализации производственных планов и 
бизнес-процессов. Поэтому были рассмотрены и проанализированы типы 
кадровых стратегий и их преимущества, особенности процесса формирования 
мотивации и стимулирования труда. Показатели эффективности кадровой 
стратегии позволяют оценить ее реализацию в целом и определить 
дальнейшее развитие. Комплексный анализ всех выбранных перспектив 
представляет собой сбалансированную систему показателей для деятельности 
любого предприятия, так как позволяет более детально проанализировать 
каждую перспективу и выявить сильные и слабые стороны. 

Ключевые слова: кадровая стратегия, показатели эффективности, 
типы кадровой стратегии, персонал. 

 
Введение 

Человеческие ресурсы являются одним из ключевых элементов стратегий 
современных предприятий, которые функционируют в условиях жесткой 
конкуренции. В последние годы различные инструменты стратегического 
управления человеческими ресурсами постепенно входят в российскую практику 
менеджмента. 

На сегодняшний день, в условиях высокой конкуренции, роста требований 
потребителей к качеству товаров, услуг и экономических трудностей, кадровая 
стратегия интересна тем, что она направлена на создание условий, позволяющих 
организации привлекать и удерживать необходимых ей людей и эффективно их 
использовать посредством: планирования человеческих ресурсов, включающего в 
себя прогнозирование спроса, прогнозирование предложения, планирование 
действий; определения потребностей в квалификации, компетентности и так далее. 
А правильно и грамотно разработанная кадровая стратегия безусловно соединяет 
настоящее и будущее любого предприятия. 

Как известно,  кадровая стратегия- это одна из самых важных направлений 
деятельности руководства организации. Анализируя деятельность, подбирая 
персонал, выстраивая цепочку работы, управляющие решают важную задачу 
развития профессионального потенциала сотрудников в соответствие с 
перспективами развития производства. Актуальность нашего исследования 
заключается в том, что в настоящее время человеческий капитал определяет 
потенциал развитии организации. Не многие знают, как правильно реализовывать 
эффективную кадровую стратегию. И поэтому перед нами стоит острая потребность 
в дальнейшем развитии стратегического подхода к управлению персоналом. 

Цель работы - проанализировать как кадровая стратегия влияет на 
производство, какие преимущества и недостатки она имеет при реализации. 

Кадровая стратегия – это разработанное руководством организации 
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приоритетное, качественное определенное направление действий, необходимых 
для достижения долгосрочных целей по созданию высокопрофессионального, 
ответственного и сплоченного коллектива и учитывающих стратегические задачи 
организации и ее ресурсные возможности. [1] 

Разработка стратегии является очень трудоемким процессом, так как 
необходимо учитывать не только внешние, но внутренние факторы предприятия. 
Все компании направлены на получение прибыли и на успешную реализацию 
своего товара или услуг, они заранее планируют каждый аспект работы на 
дальнейшее  будущее. Поэтому важную роль играет правильное планирование и 
управление человеческими ресурсами, которые позволяют достичь поставленных 
целей с минимальными затратами материальных ресурсов. 

При  разработке кадровой стратегии необходимо учитывать пять следующих 
факторов, которые играют большую роль: экономический, политический, 
социальный, правовой и фактор внешней среды. Каждый из них учитывается и 
анализируется при выборе любого типа кадровой стратегии производства. 

Существует несколько типов кадровой стратегии. Более подробно 
рассмотрим каждую из них. 

 потребительская. При этой стратегии у организации и сотрудника 
отсутствуют общие цели и ценности, но имеются взаимные интересы; происходит 
эксплуатация организацией трудового потенциала сотрудника, а сотрудники 
используют возможности организации для удовлетворения своих потребностей, 
при этом совместного развития не происходит; 

 партнерская. При этой стратегии у организации и сотрудника имеются 
взаимовыгодные партнерские отношения, при которых происходит согласование 
целей и ценностей; развитие сотрудника обеспечивается организацией, и в свою 
очередь сотрудник увеличивает свой вклад в развитие своей фирмы; 

 идентификационная стратегия. При этой стратегии отношения строятся на 
основе совпадения целей и ценностей; движущей силой реализации потенциала 
сотрудника является развитие организации, и наоборот — организация 
развивается, если наращивает свой потенциал каждый ее сотрудник [2]. 

Отрицательной стороной кадровой стратегии может быть, когда рабочий 
персонал и предприятие не признают ценности друг друга, тем самым не следуют 
общей цели, что может повлиять на эффективность работы организации. 
Особенностью этой стороны может быть деструктивный характер отношений, при 
котором сотрудник или организация намеренно подрывают репутацию друг друга, 
следуют лишь своим отдельным целям и при этом препятствуют построению 
хорошей компании. 

Значение кадровой стратегии очень велико и определяется оно появлением 
новых задач в управлении человеческими ресурсами, возникающих перед 
предприятиями в современных условиях жесткой конкуренции между 
предпринимателями  и роста требований потребителей к качеству товаров и услуг. 

Существует оценка показателей, при котором мы можем определить, как 
кадровая стратегия  влияет на любое производство. 

-Показатель эффективности затрат фонда  
-Показатель удовлетворенности работниками условия труда 
-Показатель достижения целей труда до работника 
-Показатель социально-психологической обстановки в коллективе 
Основным показателем эффективности стратегии являются и конкурентные 

преимущества, получаемые организацией в результате реализации выбранного 
варианта стратегии. 
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Именно по этим признакам можно определить уровень развития и 
эффективности кадровой стратегии любого производства. 

 
Заключение 

Таким образом, кадровая работа обеспечивается минимально 
необходимыми финансовыми, материальными и человеческими ресурсами, 
направленными на поддержание жизнедеятельности организации. 
Многозадачность понятия кадровой стратегии предприятия позволяет охватить и 
правильно распорядиться основными  ресурсами производства, а также повысить 
эффективность работы любого производства. 
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Abstract 
Ensuring the effective operation of a trading enterprise both in the process of 

current work and in the long term is associated with the formation of its adaptive ability. 
The relevance of the problem is due to the specifics of the functioning of a commercial 
enterprise in the modern consumer goods market. The aim of the study is to clarify the 
interpretation of the definitions of "adaptation" and "adaptive capacity", to highlight the 
problems of adaptation of trade enterprises to the conditions of the coronavirus 
pandemic. The study of literary sources made it possible to reveal the understanding of 
adaptation as a process of adapting to changing environmental conditions, as a result of 
the adapting of economic system, as an active purposeful activity, as a phenomenon 
(reaction), as a method of achieving the target task for the compliance of an enterprise to 
the new economic conditions or as the ability to timely carry out adequate changes. 

Under the adaptive ability of an enterprise, it is proposed to understand its special 
competence, formed with the aim of resisting changes and threats of the functioning 
environment, ensuring the efficiency of activities and sustainable development of the 
enterprise, which implies rapid changes in all spheres of its life as a result of mobilizing 
adaptive potential. 

The high level of uncertainty in the timing of overcoming pandemic threats makes 
it necessary to adapt trade enterprises and simulate predictive scenarios to overcome 
the crisis. The use of correlation-regression models is recommended to predict the 
turnover of trade enterprises under different scenarios of the development of a 
pandemic. 

Keywords: enterprise adaptation, adaptive ability, adaptive management, trade 
enterprise 

 
Введение 

Обеспечение эффективной деятельности предприятия торговли как в 
процессе текущей работы, так и в долгосрочной перспективе связано с 
формированием его адаптационной способности. В. А. Гросул и Т. Т. Аскеров 
справедливо отмечают, что "в условиях высокого уровня непредвиденности и 
сложности внешней среды только адаптация может обеспечить предприятию 
торговли возможность нивелировать действие негативных факторов влияния 
среды и обеспечить долгосрочное развитие в перспективе" [1, с. 23]. 

Актуальность этой проблемы обусловлена следующими аспектами 
функционирования торгового предприятия на современном рынке потребительских 
товаров: 
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– стохастичность и неопределенность рыночной среды, непрерывное 
возникновение новых тенденций в развитии экономики и общества, ускорение 
научно-технического прогресса, появление на рынке новых продуктов и сокращение 
жизненного цикла существующих товаров;  

– активное влияние общемировых процессов глобализации, финансово-
экономические кризисы, ограниченность продовольственных ресурсов в мире;  

– усиление конкуренции на рынке потребительских товаров, активизация 
деятельности зарубежных товаропроизводителей и импортеров, усиление роли 
торговых сетей; 

– изменения в социально-демографическом составе населения, которое 
является основным потребителем реализуемых в торговле товаров; 

– наращивание информационного потока о состоянии деловой среды, рынке 
потребительских товаров, предпочтениях и спросе потребителей; 

– риски распространения инфекций и введения ограничений в 
функционирование, прежде всего, предприятий торговли и сферы обслуживания. 

Активные трансформации рыночной среды стали толчком к развитию 
теоретических исследований адаптационных процессов на всех этапах жизненного 
цикла предприятия, которые нашли свое отражение в развитии теории адаптивного 
управления и теории управления изменениями. Вместе с тем, отсутствует четкость в 
трактовании дефиниций "адаптация" и "адаптационная способность", недостаточно 
внимания в научных исследованиях уделяется вопросам адаптации деятельности 
предприятий с учетом отраслевой специфики, что определило актуальность данного 
исследования. 

 
Результаты и обсуждения 

Изучением проблем, направлений, механизмов адаптации предприятий 
занимались И. Ансофф, Г. Ассель, М. Будник, И. Денисенко, Г. Козаченко, К. 
Кривобок, С. Кудлаенко, Н. Миценко, К. Орлова, О. Рачкован, А. Розман, Л. 
Соколова, Д. Хайман, Дж. О’Шонесси, С. Шпак, В. Ячменева и др., но в большинстве 
работ этих авторов исследовались материалы предприятий производственной 
сферы, а не субъектов торговли. 

Изучение литературных источников показывает, что авторы по-разному 
трактуют понятие "адаптация". Мы находим понимание адаптации как процесса 
приспособления к меняющимся условиям внешней среды, как результата 
приспособления экономической системы, как активной целенаправленной 
деятельности, как явления (реакции), как метода достижения целевого задания по 
соответствию предприятия новым условиях хозяйствования или как способности 
своевременно проводить адекватные изменения. В. Гросул и Т. Аскеров [1] 
систематизировали позиции ученых путем выделения трех подходов: процессного 
(процесс, который происходит во время функционирования предприятия и его 
взаимодействия со средой), системного (свойство предприятия к развитию и 
самосовершенствованию), целевого (инструмент достижения определенной 
стратегической цели - стойкости, экономической безопасности, конкурентоспособ-
ности потенциала предприятия). 

Считаем, что к трактованию этого понятия нужно подходить с позиций 
поливариантности сущностного содержания адаптации, когда в зависимости от 
контекста понятие "адаптация" означает и процес адаптирования определенной 
экономической системы к новым условиям хозяйствования, и метод или механизм 
достижения приспособленности этой системы, и результат выполнения 
соответствующих процессов с применением таких форм, инструментария, каким 
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является адаптационная способность (адаптивность) системы (то есть приобретение 
ею признаков и характеристик, необходимых для функционирования в новых 
условиях). 

Вместе с тем, достаточно часто адаптация отождествляется с адаптационной 
способностью, что, по нашему мнению, не одно и то же. 

Так, Е. В. Міщук и В. П. Голивер дают расширенное трактование "адаптации" 
предприятия как способности определять цели предприятия и средства их 
достижения с предвидением будущих изменений при помощи ситуационного 
(адаптивного) анализа для усиления конкурентных преимуществ в меняющихся 
условиях внешней среды, что требует анализа экономической, производственной, 
научно-технической, финансовой и социальной сфер деятельности предприятия (с 
учетом отраслевых особенностей) [міщ, с. 45]. В этой точке зрения ценным является 
акцент на целях владения адаптационной способностью и распространении этой 
способности на все сферы жизнедеятельности предприятия. 

П. Браунинг [3] также определил адаптивность как свойство предприятия, 
способность центров власти менять сформированный порядок вещей. 

М. А. Турко считает наиболее уместным рассматривать адаптивность как 
"способность" или с точки зрения экономичной системы как "ее характеристику, 
свойство". Адаптационную способность автор понимает как "способность как 
открытой системы приспосабливаться к изменениям во внутренней и внешней среде 
для обеспечения желаемой эффективности деятельности" [4, с. 39].  

В качестве характеристики предприятия как социально-экономической 
системы рассматривают адаптивность и И. П. Отенко, В. И. Отенко [5], О. М. 
Колодина [5], М. А. Турко [4], З. О. Османова, В. М. Ячменева. 

Р. В. Гринченко рассматривает адаптационные возможности в связи с 
реализацией адаптационного потенциала. При этом под адаптационными 
возможностями он понимает "возможности реализации адаптационного потенциала 
в каждом отдельном периоде времени в разрезе основных компонентов 
адаптационного потенциала (правовая, организацинно-экономическая, 
технологическая и социальна компоненты) [6, с. 69]. Кроме этого, автор предлагает 
основные методы проведения анализа и оценки адаптационных возможностей 
предприятия. Считаем, что более корректно говорить не о возможностях, а о 
способностях как характеристике (компетенции) предприятия. 

А. Ю. Геворкян также связывает способность к адаптации с адаптационным 
потенциалом предприятия: "под способностью к адаптации необходимо понимать 
возможность гибко менять организационную, производственную, управленческую 
системы предприятия в соответствии с изменениями среды" [7]. Важным является 
рассмотрение адаптационной способности в связи с организационными изменениям 
на предприятиях и, что особенно ценно, - с управленческим влиянием и 
необходимостью организационно-управленческих средств в формировании 
способности предприятий к адаптации. 

Г. М. Захарчин, А. А. Теребух, С. О. Гладун связывают адаптационную 
способность предприятия с типом его организационной культуры; рассматривают ее 
особенности в разрезе рыночной, иерархической, клановой и адхократической 
организационной культуры [8, с. 65]. 

Разделяя понятия "адаптация" и "адаптационная способность", считаем, что 
при трактовании первого понятия в основу необходимо класть понимание процесса, 
а во втором случае - свойства или способности. В то же время, целесообразным 
является применение компетентностного подхода к определению этой дефиниции.  

Таким образом, под адаптационной способностью предприятия необходимо 
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понимать его особую компетенцию, сформированную с целью противостояния 
изменениям и угрозам среды функционирования, обеспечения эффективности 
деятельности и устойчивого развития предприятия, которая предполагает быстрые 
изменения во всех сферах его жизнедеятельности в результате мобилизации 
адаптационного потенциала.  

Высокий уровень неопределенности сроков преодоления пандемических угроз 
актуализирует необходимость адаптации предприятий торговли и моделирования 
прогнозных сценариев для выхода их из кризиса. Авторы [9] разработали модели 
зависимости оборота предприятий торговли в условиях карантинных ограничений 
(табл. 1). При этом основными факторами влияния являются: изменение реального 
ВВП (х1); изменение реального наявного дохода (х2); изменение уровня безработицы 
среди населения в возрасте 15-70 лет (х3). 

 
Таблица 1 

Система уравнений зависимости динамики оборота предприятий 
розничной торговли от выбранных макропараметров в условиях разных 

сценариев развития пандемии 
Зеленый уровень Желтый уровень Оранжевый 

уровень 
Красный уровень 

Y = –62.54 + 1.42x1 + 
0.18x2 –7.95x3 

Y = –62.54 + 
0.028x1 + 0.14x2  – 

9.78x3 

Y = –62.54 – 
1.38x1 + 0.10x2 – 

11.53x3 

Y = –62.54 – 2.80x1 + 
0.058x2  – 13.36x3 

Источник: Melnyk I., Mitsenko N., Turyanskyy Yu., Mishchuk I., Godunko R. Modeling the 
possibilities of economic adaptation of trade enterprises and hospitality industry in the 
context of epidemiological zoning.  
Problems and Perspectives in Management. 2020, 18 (4), рр. 191-202.   

 
Интерпретация полученных моделей для предприятий розничной торговли 

следующая: рост реального ВВП на 1 % приведет к увеличению ожидаемых объемов 
реализации на 0,03 % при желтом сценарии, к уменьшению на 1,12% и на 2,27 % 
соответственно при оранжевом и красном сценарии; увеличение реального наявного 
дохода населения на 1 % приведет к незначительному росту ожидаемого розничного 
товарооборота при всех сценариях (на 0,14% - при желтом, на 0,1% - при оранжевом 
и на 0,06% - при красном); увеличение уровня безработицы на 1% приведет к 
сокращению ожидаемого товарооборота на 9,78 % при желтом, на 11,53% - при 
оранжевом и на 13,36 % - при красном сценарии развития пандемии [9, с. 197-198]. 

В таких условиях предприятия торговли должны разрабатывать 
адаптационную стратегию та наращивать адаптационные способности.  

 
Заключение 

Следует разделять понятия адаптации и адаптационной способности 
предприятия. Целесообразным является применение компетентностного подхода к 
определению этой дефиниции. Под адаптационной способностью предприятия 
необходимо понимать его особую компетенцию, сформированную с целью 
противостояния изменениям и угрозам среды функционирования, обеспечения 
эффективности деятельности и устойчивого развития предприятия, которая 
предполагает быстрые изменения во всех сферах его жизнедеятельности в 
результате мобилизации адаптационного потенциала.  

Высокий уровень неопределенности сроков преодоления пандемических угроз 
актуализирует необходимость адаптации предприятий торговли и моделирования 
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прогнозных сценариев для выхода их из кризиса. Необходима разработка 
адаптационной стратегии предприятий торговли с учетом особенностей их 
функционирования на современном рынке потребительских товаров. 
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Abstract 

The formation of effective human resource management is one of the most 
important problems affecting the economic situation of the country. Human resource 
management is a prerequisite for ensuring the continuity of the production process and the 
successful implementation of production plans and business processes. This article 
examines the management of an enterprise through stimulating mechanisms to improve 
labor efficiency, analyzes the types of motivation for external and internal, material and 
non-material incentives. An important problem is the classification of incentives, which 
often determines the depth of understanding of the role and place of personnel in the 
organization, as well as the goals that the management subsystem sets for personnel. The 
basic system of motivation of employees of the enterprises of the heat and power complex 
is proposed, and the advantages of the non-material system of motivation, which helps to 
increase the efficiency of any enterprise, are analyzed and justified. 

Ключевые слова: motivation, personnel incentive, motivation system, motivation 
in heat and power engineering, non-material incentives. 

 
Введение 

Теплоэнергетический комплекс России претерпевает сложный путь 
изменения, обусловленный рыночной системой экономических отношений. 
Сложности этого процесса возникают из объективных причин перехода к новым 
условиям хозяйствования, а также порождены недостаточной компетенцией в 
области управления части руководителей (причем различного уровня) и 
большинства специалистов. [1] 

Следует отметить, что инженеры традиционно не предавали должного 
значения вопросам управления социально-экономическими системами. ТЭК 
находится перед необходимостью решения большого комплекса задач, в 
реализации которых менеджмент имеет важное значение. Внедрение менеджмента 
во все звенья структуры управления ТЭК будет играть решающую роль в ее 
функционировании и развитии. Она повлияет на более эффективную работу 
предприятий, что поможет в дальнейшем занять производству лидирующие позиции 
в мировой структуре экономики. 

На сегодняшний день рынок труда испытывает недостаток высококвали-
фицированных специалистов, поэтому многие производства  совершенствуют 
условие труда, повышают ставку заработной платы, поощряют работников 
премиальными, но проблема мотивации и стимулирование персонала на 
предприятиях теплоэнергетического комплекса России все еще существует. В этом и 
заключается актуальность нашего дальнейшего исследования. 

Цель работы- проанализировать и обосновать пути увеличения мотивации как 
одной из  основных критериев увеличения эффективности труда. 

Любая организация, любое предприятие функционирует благодаря 
работникам, которые и являются движущей силой каждого дела. Люди – это 
единственное конкурентное преимущество, которое есть у компании на сегодняшний 
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день. Технологии в наш век очень быстро копируются конкурентами, поэтому, чтобы 
быть всегда на полшага впереди соперников, надо все время предлагать что-то 
новое. Как можно сохранять подобный темп развития? Только за счет 
интеллектуального капитала» [2]. Это говорит о необходимости формирования 
качественной системы мотивации. Также невозможно говорить об устойчивом 
развитии теплоэнергетических предприятий без учета особенностей 
функционирования механизмов стимулирования персонала. Ведь от этого зависит и 
эффективность данных предприятий. 

Мотивация есть не что иное, как система построенная на формировании у 
персонала внутренних стимулов к труду, построение данной системы основывается 
на балансе возможностей работника и его потребностей, а также на целях и 
возможностях самого предприятия. (рис. 1). 

 
(Рис. 1) 

Рассмотрим несколько способов стимулирования персоналов. 
 
Заработная плата – одна из явных мотиваций к труду, она четко 

конкретизирована в документах. Каждый работник стремится получить больше 
денег, так как это дает возможность удовлетворять растущие потребности. В связи с 
короновирусной ситуацией, многие предприятия переживают после кризисный 
период, что влияет на режим жесткой экономии средств и сокращение средств, 
выделяемых на работников. Тогда предпринимателям следует обратить внимание 
на нематериальные стимулы, пока этот период не пройдет и не восстановиться 
некая стабильность.  Грамотное формирование нематериальной системы мотивации 
способно дать в дальнейшем гораздо больше, чем она может себе представить. 

Предоставление сотрудникам бесплатного медицинского осмотра. Это, в 
первую очередь, поможет работникам проверить свое здоровье, узнать, что их 
волнует, и не тратить крупные деньги на осмотр.  

Отношение руководящих и подчиненных. Это одно из главных моментов 
стимулирования на эффективную работу. Пока на предприятии не будет хороших, 
доверительных отношений эффективность работы будет равен 0. Ведь именно от 
руководителя работники мотивируются, настраивают себя  на достижение новых 
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целей. Основа всего лежит на отношениях между руководящими и подчиненными. 
Например, в организации, где всегда будут только холодные отношения, не будет ни 
стимула, ни мотивации продолжать свое дело. Людям важно отношение, уважение 
нас и нашего дела, что играет немаловажную роль в любом управлении. Похвала от 
руководителя либо открытый диалог на равных только способствуют к созданию 
единой команды, которая достигает поставленных целей. Нематериальная 
мотивация персонала на предприятии не требует больших финансовых затрат, а 
также формирует благоприятную атмосферу в коллективе, особенно в трудные 
финансовые времена. 

Предоставление возможности проявлять свои навыки и продвижения по 
карьерной лестнице. Это замотивирует любого работника делать свое дело быстро 
и качественно. Все мы знаем, что людям всегда хочется большего, это заложено в 
нас уже самого детства. Мы хотим лучше, чем у кого-то, разочаровываемся, когда не 
получаем чего-то желанного. Именно данный стимул и помогает показать все 
сильные стороны работника, благодаря которому руководящий составляет свой 
стратегический план. 

 
Заключение 

Используя такие простые методы поощрений, можно создать сотрудникам 
наилучшие условия работы, продемонстрировать особое отношение к коллективу, 
возродить и укрепить корпоративный дух, а также снизить текучесть кадров. 
Нематериальная мотивация персонала рассчитана на долгосрочную перспективу и 
носит, прежде всего, стратегический характер. 
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Abstract 
Nivelul raționalismului și eficacității cu privire la organizarea contabilității în mare 

măsură depinde de un șir de factori , printre care factorii umani, social-psihologici, și 
fiziologici. În lucrare o atenție majoră este acordată grupului de factori umani, de care 
depinde calitatea, oportunitatea, corectitudinea și plinătatea informației contabile la entități 
cât de caracter corporativ atât de cel public. 

Fiecare specialist din domeniul contabilității este obligat să dispună de cunoștințe 
specifice contabile și să poată realiza capacitățile de profil în activitate de ținere procesului 
de contabilitate în interesul economico-financiar al entității. 

Profesia și profesionalismul în contabilitate în mare măsură depinde de procesele 
educaționale în instituțiile de învățământ din țară. Însă creșterea profesionalismul contabil 
depinde de perfecționarea specialiștilor de profil cu instruire de sine stătător în continuu. 

Aprecierea specialistului de profesie contabilă se măsoară prin drepturile, 
obligațiunile și responsabilitățile pe care le îndeplinește în procesul activității sale. 

Keywords: Contabilitate, profesie, specialist-profesionist, calitatea educației, 
competențe contabile. 
 

Introducere 
Economia contemporană este de neconceput fără existența contabilității moderne, 

bine organizate conform legislației și normativului în vigoare. 
Legea contabilității și raportării financiare și standardele de contabilitate prevăd 

multe modificări profunde aferente muncii specialiștilor de profesie contabilă. Prin acestea 
cresc autoritățile și responsabilitățile profesionaliștilor contabili. 

Specialiștii în contabilitate trebuie să dispună de următoarele calități specifice: 
 de sârguință (stăruitor); 
 de grijă (acuratețe); 
 de corectitudine. 
Contabilul trebuie să fie: 
 cu capacitate de colaborare în colectiv; 
 cu emoții calme; 
 cu simțul ineditului (de interes în noutăți); 
 energic, moral educativ și perseverent în măiestrie. 
Perfecționarea calificării, verificarea cunoștințelor noi în perioada internaționalizării 

sistemului contabil sunt factorii de înaltă valoare, fără care nu poate activa nici o 
contabilitate, nici un specialist de profesie contabilă. 

 
Rezultate obținute și discuții 

Cunoștințele prezintă un bagaj care formează o bogăție intelectuală a societății 
omenești în orișice țară. Cunoștințele aferente dezvoltării economice se află în mare 
creștere. În economia contemporană conform Băncii Mondiale capitalul uman prezintă 
64% din volumul mondial al bogăției fiecărei țări din lume. În Japonia și Germania și mai 
mare – 80%. La moment valorile se formează datorită creșterii productivității și utilizării 
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inovațiilor, cu alte cuvinte din fondul folosirii cunoștințelor și implementării lor în practic. 
Cunoștințele se dobândesc datorită politicii educaționale și creșterii calității 

acesteia. Dezvoltarea educației în domeniul contabilității prevede pregătirea la nivel 
satisfăcător a specialiștilor calificați de contabili și auditori, care să înțeleagă concepțiile și 
regulile concrete la formarea informației în contabilitate și raportarea financiară. 

Datorită planului de învățământ la specialitatea de Contabilitate studentul studiază 
diferite discipline, cum ar fi de caracter umanitar general, social-economic, matematico-
informațional, natural-științific, profesional-general și de specialitate nemijlocit. Fiecare 
disciplină studiată la universitate sau la colegiu aduce careva eficient. Dar mai multă 
atenție este orientată la discipline de specialitate și finanțe, management, tehnologii 
informaționale ș. a.  

Multitudinea și diversitate de discipline studiate ajută la orientarea studentului în 
aria cunoștințelor științifice, economice, în dezvoltarea intelectului de formare a culturii 
generale. Deoarece direcția educațională universitară prevede în general o pregătire 
teoretică, de aceea pentru un specialist este necesară și o formare de activități practice, 
prin lucrări de laborator, lucrări de control, calcule, înregistrări la conturi, întocmirea 
rapoartelor, analize economico-financiare etc. 

Un rol esențial la nivel mondial în vederea pregătirii specialiștilor contabili i se referă 
Federației Internaționale de Contabili (IFAC), care s-a format în 1978. Aceasta este unica 
organizație internațională care elaborează standarde internaționale de contabilitate și 
raportare financiară, Standarde de Audit, Codul educațional etic și standarde de formare 
profesională a contabililor. 

Pentru unificarea cerințelor de pregătire a specialiștilor contabili IFAC a elaborat 7 
standarde internaționale de educație (IES): 

 IES-1 „Dispoziții privind accesul la programele de educație profesională 
contabilă”; 

 IES-2 „Dezvoltarea profesională inițială – competențe tehnice”; 
 IES-3 „Dezvoltarea profesională inițială – aptitudini profesionale”; 
 IES-4 „Dezvoltarea profesională inițială – valori, etică și atitudini profesionale”; 
 IES-5 „Dezvoltarea profesională inițială – experiența practică”; 
 IES-8 „Dezvoltarea profesională inițială – evaluarea competenței profesionale”; 
 IES-7 „Dezvoltare profesională continuă”. 
Standardele Internaționale de Educație nu reglementează conținutul disciplinelor în 

programe de formare a specialiștilor profesionali contabili, dar orientează numai reguli de 
bază pentru a specifica unele deosebiri a dezvoltării economiei unei sau altei țări. 

În Republica Moldova fiecare universitate își elaborează planul de învățământ 
aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova cu conținut de 
discipline legate de specificul ramural de activitate economică (Universitatea Cooperatist - 
Comercială din Moldova – în comerț și cooperație de consum, Universitatea de Stat 
Agrară – în agricultură, Academia de Studii Economice a Moldovei – în industrie și alte 
activități economice etc.). 

Deoarece contabilitatea reprezintă o activitate de ținere a registrelor, respectarea 
cerințelor legislative, normative, prezentarea situațiilor financiare, analiza indicatorilor 
bazate pe informația acumulată, din aceste puncte de vedere ea poate fi apreciată și ca 
știință și ca tehnică a operațiilor contabile practice.  

În baza metodologiei științifice a contabilității se prezintă analiza procedeelor de 
determinare a rezultatelor financiare și în cazul dat reiese patru teorii: 1) juridică, 2) 
psihologică, 3) informațională, 4) lingvistică. Aceste teorii se conectează și se completează 
reciproc. 

Din punctul de vedere al conținutului activităților contabilității, acestea se divizează 
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în contabilitatea financiară, contabilitatea managerială (de gestiune), contabilitatea fiscală  
și analiza activității economice privind utilizarea acesteia din urmă în celelalte componente 
ale contabilității. 

Problema cheie privind reformarea sistemului contabil în Republica Moldova 
prezintă necesitatea implementării corecțiilor și modernizarea legislației naționale aferente 
standardizării naționale a contabilității, precum și domeniilor civile, fiscale, financiare. 

În privința realizării principalelor direcții reieșind din scopurile strategice în situația 
prezentului și de perspectivă de dezvoltare a contabilității pot fi numite următoarele: 

 coordonarea (convenirea) regulilor contabilității cu normativul legislativ fiscal; 
 raționalizarea schemelor circuitului documentar contabil; 
 modernizarea sistemei de regularizare a contabilității și a raportării financiare 

interne și externe; 
 perfecționarea calificării specialiștilor ocupați cu ținerea contabilității și raportării 

în baza standardelor naționale și internaționale. 
În baza scopurilor numite reformarea acesteia necesită o respectare rațională a 

planului general de conturi, revederea formelor de contabilitate și a formelor de organizare 
a contabilității din punctul de vedere al relevanței juridice și funcțiilor de control. La 
moment se cere respectarea creativității și utilității diferitelor formulare de documente 
primare și registre contabile cu obținerea raționamentului economic și creșterii 
productivității muncii contabile. 

Simbolizarea contabilității și cerințele acesteia sunt redate de savantul francez Jean 
Baptiste Dumarche (1874-1946) printr-o stemă cu imagine de soare (contabilitatea 
luminează activitatea economică a entității), de cântar (simbolul bilanțului), curba lui 
Bernoulli (apariția contabilității odată și va ființa veșnic). În stemă se redă o deviză: 
„Știință, încredere, independență”. Stema elucidează aspectele științifice și mai ales cele 
practice. 

Calitățile și cerințele prevăzute în stemă față de contabilitate trebuie respectate de 
orice specialist la întreprindere, dar mai cu seamă de specialiștii din contabilitate și control 
intern, inclusiv și cei din sistemul auditului intern și extern. 

Contabilitatea prezintă un mod de activitate profesională. Profesia la general 
prevede un tip de muncă umană cu obținerea unui complex de cunoștințe speciale și 
deprinderi practice acumulate în rezultatul pregătirii speciale și activității practice la locul 
de muncă. Profesia de contabil din domeniul economiei a apărut odată cu divizarea 
operațiilor contabile într-o subdiviziune, sector aparte de activitate specială. 

Profesia de contabil se dezvoltă cât pe linia funcțională, atât și pe linia de relații de 
conținut. La bun început profesia de contabil era prezentată de calculator, registrator, mai 
apoi ca contor, contabil, conducător al secției de contabilitate, fiind în calitate de contabil-
șef al entității.  

Mai târziu la profesia de contabilitate au fost numiți contabili-revizori, economiști ai 
contabilității și analizei activității economice, auditori interni și externi etc. Astăzi profesia 
de contabil devine tot mai universală, deoarece contabilul contemporan trebuie să 
îndeplinească operații nu numai de contabilitate, dar este în stare să funcționeze în 
calitate de revizor (cenzor), auditor, finansist, conducător de rangul entității, corporației, 
asociației și la nivel de minister și alte nivele statale. 

Vorbind despre profesionalism putem afirma că acesta reprezintă o înaltă măiestrie 
căpătată și păstrată în careva ramură de cunoștințe și putință. 

Pentru atingerea competențelor profesionale este necesar de obținut nivelul d 
educație superioară după care urmează activitatea practică. Deci să devii specialist în 
materie contabilă trebuie să te învețe pedagogii, profesorii, să obții cunoștințe practice la 
întreprindere, dar ca să devii profesionist în contabilitate urmează o instruire la masterat, 
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doctorat, precum și obținerea cunoștințelor în continuu de sine stătător. Contabilitatea în 
prezent, fiind un obiect de dezvoltare în direcții științifice și practice în baza 
internaționalizării acesteia cere ca specialistul-profesionist să asigure o informație 
economică contabilă oportună, autentică și în plinătate pentru personalul de management 
în primirea deciziilor calitative. 

Deoarece contabilitatea îndeplinește și o funcție de control profesionistul contabil, 
este și un controlor, prin ochiul căruia se nasc datele economice care pot fi comparate, 
analizate și apreciate. 

Calitățile de profesionalism în contabilitate permite utilizarea cunoștințelor în 
domeniu prin realizarea lor în activitate de controlor, auditor, revizor și de rangul de 
conducător al entității, ceea ce se dovedește prin faptul că peste 80% de informații utilizate 
de managementul entității sunt furnizate de contabilitate. Prin aceasta se dovedește că o 
bună parte a controlului este prezentată prin contabilitate. 

După A. Bîrcă „controlul reprezintă scopul contabilității financiare și al calculației ce 
necesită o permanentă îmbunătățire” și mai apoi dânsa confirmă că „contabilitatea se 
consideră o știință separată, inclusă în obiectul de studiu al economiei întreprinderii 
diferențiind: doctrina evaluării, inventarul, preventivul, înregistrările, darea de seamă și 
controlul, organizarea contabilității în funcție de forma întreprinderii” [4, p. 27]. Prin aceste 
idei se actualizează rolul contabilității pentru executarea funcției controlului operativ intern 
în managementul executiv al entității. 

Cunoștințele profesionale a specialistului contabil în business garantează cu 
încredere în carieră de diferite trepte: specialist de rând, funcționar de birou, conducător 
de sector de contabilitate, conducător de filială (sucursală) prin funcție de contabilitate, 
adjunctul contabilului-șef, contabilul-șef al entității, asociației, funcționar al aparatului 
statal. 

La orice treaptă în carieră de afacere contabilă obiectul managementului se 
complică, crește nivelul d responsabilitate, se extind relațiile externe, se schimbă 
interesele de stimulare de a obține ranguri profesionale mai avansate, se formează 
caracterul, obiceiuri noi și stilul de lucru. 

Statutul profesional contabil obligă specialistul să cunoască: 
 dreptul civil, financiar, fiscal, economic, al muncii; 
 legislația în contabilitate și raportare financiară; 
 regulile și normele protecției muncii; 
 structura entității; 
 economia, organizarea procesului de producție, a muncii și a managementului; 
 bazele tehnologiei producției; 
 prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate și principiile elaborării 

Politicilor contabile; 
 regulile și organizarea ținerii contabilității privind circuitul documentelor primare și 

registrelor contabile; 
 formele și modul decontărilor financiare privind decontărilor cu creanțe și datorii; 
 modul de recepție, încasare, păstrare și ieșire (casării) a numerarului, valorilor 

materiale și altor bunuri ale entității; 
 condițiile de impozitate a persoanelor juridice și fizice; 
 modul și termenii de întocmire și prezentare a situațiilor financiare și altor rapoarte 

interne și externe; 
 metode de analiză a activității economico-financiare a entității pentru determinarea 

rezervelor interne ale acesteia etc. 
Contabilul profesionalist este obligat să realizeze: 
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 organizarea contabilității prin repartizarea funcțiilor și elaborarea caracteristicilor 
funcționale pentru subalternii din contabilitate; 

 întocmirea unor politici contabile reieșind din cele mai favorabile procedee și 
metode de recunoaștere și evaluare a elementelor contabile, bazându-se pe SNC și IFRS; 

 asigurarea legalității, oportunității și veridicității întocmirii documentelor primare și 
registrelor contabile; 

 întocmirea rapoartelor de calculație a costurilor bazate pe norme și normative, 
decontărilor cu salariații, determinarea corectă și achitarea impozitelor și altor decontări; 

 prezentarea ajutorului metodic lucrătorilor contabili în privința problemelor de 
ținere a contabilității, controlului și raportării financiare; 

 efectuarea controlului în privința păstrării patrimoniului entității, primirea măsurilor 
de preîntâmpinare a lipsurilor, fraudelor, cheltuielilor ilegale a numerarului, valorilor 
materiale etc.: 

 efectuarea analizei economico-financiare în baza datelor contabile și situațiilor 
financiare; 

 asigurarea sustenabilității financiare, lichidității și a capacității de plată a entității; 
 întocmirea raportării financiare și organizarea păstrării documentelor contabile 

conform normelor de arhivare a acestora. 
Datorită cerințelor de competență, confidențialitate, comportări profesionale, 

obiectivitate și onestitate a contabilului-șef, credem că în Legea contabilității și raportării 
financiare nr. 287 din 15.12.2017 trebuia de apreciat aceste calități. Mai mult decât atât 
prin legea dată trebuia de concretizat, drepturile, obligațiunile și responsabilitatea 
contabilului-șef, având o funcție de asigurare destoinică a performanței financiare a 
entității. 

După părerea noastră ar fi binevenită aprecierea rolului profesional al contabilului-
șef, cum a fost caracterizată în perioada sovietică printr-un regulament specific acestei 
persoane la entitate, divizând drepturile, obligațiunile și responsabilitatea prin activitatea 
sa. 

În drepturile contabilului-șef trebuie de prevăzut următoarele: 
 să ceară prezentarea la timp în contabilitatea întreprinderii a documentelor și a 

altor date pentru utilizarea lor în registre contabile; 
 să semneze documentele bănești și de decontare, fără semnătura acestora ele 

vor fi nevalabile; 
 în caz de divergențe cu conducerea entității la efectuarea unor operații economice 

ilegale să ceară dispoziția acesteia în scris, ca responsabilitatea în cazul dat pentru 
operațiile date să treacă la conducătorul entității; 

 în cazul extragerii documentelor contabile în baza dispozițiilor, hotărârilor 
instanțelor de judecată, fiscale să întocmească copiile documentelor extrase, indicând 
data și temeiul extragerilor acestor documente. 

Contabilul-șef este obligat să [5, p. 51]: 
 realizeze obiectivele de bază în privința ținerii contabilității; 
 asigure concordanța efectuării operațiilor economice în conformitate cu legislativul 

și normativul Republicii Moldova; 
 efectueze controlul asupra mișcării patrimoniului și datoriilor; 
 elaboreze planul de lucru a contabilității, să aprobe graficele circuitului 

documentelor primare și ținerii registrelor contabile; 
 elaboreze Politicile contabile și de control, reieșind din specificul și particularitățile 

entității; 
 organizeze cele mai progresive metode de calculare a costului produselor 
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fabricate, ținând cont de utilizarea normelor și standardelor naționale și internaționale de 
contabilitate a costurilor; 

 dirijeze formarea sistemului informațional aferent contabilității curente și raportării 
financiare în corespundere cu prevederile contabile, fiscale, statistice. 

Contabilul-șef este responsabil: 
 să respecte disciplina muncii, la încălcarea acesteia ar putea fi pedepsit prin 

avertizare, mustrare, eliberare din funcție; 
 pentru încălcarea unor norme de funcționalitate acesta poate fi tras la răspundere 

penală, sancționat conform Codului penal al Republicii Moldova. 
Deci contabilul-șef nu va suporta teamă de responsabilitate și pedepse dacă va 

respecta cerințele și normele prevăzute de legislativul și normativul referitor la 
corectitudinea și oportunitatea îndeplinirii obligațiunilor funcționale. 

De dorit ca calitatea profesiei și profesionalismul contabil, reieșind din drepturile, 
obligațiunile și responsabilitatea contabilului-șef să fie redate prin Legea contabilității și 
raportării financiare sau alt act normativ, ceea ce ar majora autoritatea specialiștilor din 
domeniu și, totodată, ar îmbunătăți nivelul de operativitate și oportunitate în privința primirii 
deciziilor manageriale. 

 
Concluzie 

Cunoștințele profesionale acumulate pentru specialitatea de contabilitate orientează 
ocuparea posturilor la câteva trepte de funcționare a specialistului – de la un nivel cel mai 
jos până la cel mai avansat. 

În dependență de aceste trepte în baza acumulării competențelor practice apar și 
obligațiuni,responsabilități pentru suplinirea posturilor în activitatea contabilă. Principalele 
din ele prezintă:  

 utilizarea legislației normativului contabil pentru ținerea contabilității și asigurarea 
controlului intern operativ la entitate; 

 realizarea obiectivelor de bază în privința ținerii contabilității; 
 asigurarea controlului asupra mișcării patrimoniului și datoriilor; 
 elaborarea planurilor de activitate contabilă: de inventariere, planului de conturi 

contabile de lucru, repartizarea funcțiilor contabile pentru subalternii contabili, plan de 
documente primare, etc.; 

 elaborarea politicilor contabile în baza SNC; 
 organizarea celor mai eficiente și progresive metode și norme la calcularea 

costurilor de producție, procedee și variante de recunoaștere și evaluare a elementelor 
contabile, etc. 

În baza obligațiunilor specialistului de contabilitate apar și responsabilități pentru 
suplinirea posturilor ocupate de specialiști în domeniu. 

Contabilul-șef prezintă persoana în calitate de profesionalist la care i se revin nu 
numai obligațiuni și responsabilități, dar și drepturile funcționale în ținerea contabilității și 
controlului intern și care necesită actualizare printr-un regulament special sau standard.  
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Abstract 
The functional value, the role and the place of the informational sub-system of 

economic analysis, the contributing factors to its informatics achievement, the evolution, 
the current situation and the prospect of this accomplishment  are highlighted  and  
characterized. The unitary concept of obtaining such an achievement of the examined 
sub-system within the integrated management system of the organizational unit is 
approached. The particularities and principles of establishing of the informatics sub-
system of economic analysis are formulated. 

Keywords: Aspects, Specific, Informatics achievement, Informational sub-system 
of economic analysis, Particularities, Integrated management system. 
 

Introducere 
În aspect general, orice sistem de gestiune este realizat și evoluează grație 

caracterului interconectat și interacționat al anumitei componențe și număr de funcții, 
proprii lui. Conform acestei abordări, sistemul unitar integrat de gestiune economică, 
care virtual înglobează în sine în strictă și nemijlocită interconexiune și interacțiune toate 
procesele materiale și informaționale ce formează unitatea organizatorică, activitățile de 
analiză constituie o funcție gestională aparte. 

De pe poziții organizatorice, toate informațiile, ce apar și sunt procesate în mediul 
a astfel de funcție, formează un sub-sistem informațional, caracteristic conținutului ei. 
Prin urmare, orice funcție de gestiune impune formarea anumitului sub-sistem 
informațional. De aici, devine evident faptul că compoziția sub-sistemelor informaționale 
este echivalentă cu compoziția funcțiilor sistemului de gestiune. În acest context, nu face 
excepție nici sistemul de gestiune al activităților materiale economice. De aceea, grație 
scopului predestinativ și conținutului funcțional diferit, informațiile circulante în cadrul 
funcției de analiză obiectiv s-au organizat ca sub-sistem. 

Atât în cazul, în care procesele materiale și spirituale umane abia se inițiază de a 
fi efectuate, cât și în cazul, când ele deja funcționează, acest sub-sistem este precedat 
de sub-sistemele de normare şi reglementare, de previziune,  de evidență și de gestiune. 
Din acest motiv, pentru analiza economică toate aceste subsisteme dispun de rol 
informativ, așa cum valorile unităților informaționale ale lor, în comun cu valorile 
respective ale altor sub-sisteme, constituie baza informațională a ei. Situația dată explică 
și justifică faptul, precum că sub-sistemul de analiză economică este realizat în ultimul 
rând, adică, ulterior sub-sistemelor anterior nominalizate [1, 81-83; 2, 44-71; 8, 33-38].  

Astfel de specific își pune amprenta pe resursele respective și conceptul realizării 
informatice a sub-sistemului elucidat. În acest sens, privind resursele informaționale e 
necesar de accentuat faptul că practic toate valorile unităților informaționale, în baza 
cărora se efectuează analiza economică, sunt de ordin derivat. Din cauza dată, baza 
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informațională conține expres totalități de indicatori rezultativi și intermediari, care au fost 
obținuți în sub-sistemele precedente lui. Totodată, nu e exclus ca în unele situații, extrem 
de rare, să se recurgă și la unități informaționale cu valori primare, dar și în varianta 
menționată, ele au fost introduse  în memoria informatică, deoarece fără ele e imposibilă 
obținerea valorilor rezultative. Deci, indiferent de nivelul de realizare informatică 
(mecanizată, automatizată, automată), fondul informațional al funcției de analiză 
economică poate fi facil reorganizat și orientat spre procesarea lui și formularea în 
această bază a deciziilor oportune. Cu atât mai mult, atunci, când sistemul informatic al 
obiectului (procesului) material este realizat  deplin, activitățile de analiză economică 
sunt realizate sub formă de sub-sistem informatic separat.  

În pofida existenței condițiilor favorabile și premiselor contributive a celorlalte 
resurse informatice, în plan de implicare, actualmente activitățile de analiză economică 
se găsesc la  cel mai inferior nivel de realizare informatică. Practica  și teoria elaborării 
sunt limitate doar de etapa de control, însăși analiza fiind lăsată în competența 
utilizatorului final, dependentă de calificarea lui. 

De ținut cont și de momentul că analiza economică poate să se producă practic 
referitor la orice obiect şi proces de orice rază spațială şi temporală, ceea ce majorează 
gradul ei de complexitate, astfel devenind mult mai voluminoasă și structural mai 
compusă, comparativ cu sub-sistemele informaționale precedente și succedate 
activităților materiale economice. De asemenea, situația permanent poate să se 
complice și din cauza că în scopuri de analiza pot fi utilizate orice categorii de informații 
(tehnică, socială, geografică, etc.). 

Faptul că toate informațiile inițiale ale sub-sistemului dat dispun de valori derivate 
contribuie la diminuarea activităților proiectante, așa cum resursele, mai cu seamă, cele 
informaționale,sunt create în cadrul subsistemelor precedente. Se solicită   numai 
restructurarea şi  prelucrarea de calcul a datelor inițiale. 

E cunoscut că orice tehnologie se reduce la stabilirea modalității şi succesiunii 
îndeplinirii anumitor lucrări, ceea ce confirmă faptul că majoritatea preocupărilor legate 
de realizarea informatică a sub-sistemului examinat sunt de conținut organizatoric, 
eforturi esențiale solicitând elaborarea și implementarea resurselor matematice şi 
programate. De aceea, spre deosebire de alte sub-sisteme, aici e necesar de efectuat 
preponderent lucrări tehnologice de soluționare a problemelor în mod informatic, așa 
cum datele inițiale deja sunt  organizate și păstrate pe spațiul fizic memorar. 

În baza considerentelor fondate până acum și având în vedere nivelul existent 
nesatisfăcător, în materialul de față s-au găsit drept oportune elaborarea și elucidarea pe 
baze științifice a tezelor generale ale specificului realizării informatice a sub-sistemului 
pus în dezbatere. Însă, anterior acestei intenții, în scop de accentuarea rolului contributiv 
și  valorii funcționale a activităților discutate se solicită elucidarea primordială a 
importanței, necesității, evoluției, situației existente și perspectivei problematicii realizării 
informatice, pornind de la  specificul domeniului [9, 7-43; 10, 86-147]. 

 
Rezultate obținute și discuții 

1. Locul și rolul sub-sistemului informațional de analiză economică 
(SS.Il.A.E.) în cadrul sistemului integrat de gestiune al unității organizatorice 
(S.It.G.U.O.) 

Locul și rolul sub-sistemului în cauză depind de două posibile situații, în care se 
găsește sistemul integrat de gestiune economică (S.It.G.E.): 

1) inițierea constituirii sistemului; 
2) funcționarea (exploatarea) lui. 
Ambele situații sunt  prezentate grafic în schema din fig.1 [6, 251-253]. 
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Sistemul unitar de management economic integrat 
 
 

Compartiment
ul      material 

I 
 
 

Compartimentul informațional 
 

Sub-compartimentul 
informativ 

II 
 

 
Sub-compartimentul 

decizional 
III 
 

 I II III 
 

Fig.1 Schema conceptuală  de funcţionare 
 a sistemului unitar integrat de gestiune economică 

 
Schema din fig.1 este bazată pe principiul motivației și reflectă inițierea evoluției 

sistemului (varianta I: I         II           III). În cazul, în care sistemul  funcționează (varianta 
II:    III         II           I), astfel de ordine se inversează, adică, deciziile formulate afectează 
mai întâi procesele informative, ultimele - procesele materiale, cele materiale – procesele 
informative, iar ultimele – formularea repetată exactă, luarea oportună a deciziilor 
autentice, conform cărora are loc realizarea eficientă a lor de  procesele materiale, etc. 
până la încetarea funcționării acestui sistem. După cum se vede, în ambele situații, în 
cadrul acestui ciclu material – informațional unitar, randamentul compartimentului I și 
calitatea produselor sub-compartimentului III (varianta I) decisiv depind de nivelul 
autenticității produselor sub-compartimentului II. 

Continuând structurarea de mai departe, se poate stabili, că compartimentul 
material cuprinde activitățile de fabricație, distribuire (comercializare) și consum a bunurilor 
materiale și spirituale ale societății umane, sub-compartimentul informativ – activitățile de 
informare privind situația și rezultatele acestor activități în anumite limite (normate, 
reglementate), în perspectivă (previziune)și în trecut (evidență). Sub-compartimentul 
decizional este preocupat de formularea și luarea deciziilor. 

Din fig.1 și constatările de până aici devine evident că după rolul exercitat în cadrul 
S.It.G.E.o parte din informații preponderent reflectă, iar altă parte influențează procesele 
materiale. Din motivul dat, cu oarecare condiționare, interconexiunile și interacțiunile între 
sub-sistemele informaționale și materiale ale sistemului sunt prezentate în schemele  din 
fig. 2a, 2b.:   

a) fig.2a - în cazul variantei I:activitățile materiale se inițiază pentru prima dată sau 
au fost finalizate și ciclul informațional – material se repetă; 

b) fig. 2b - în cazul variantei II; activitățile materiale deja funcționează. 
În schemele din fig. 2a și 2b sunt admise următoarele semnificări: a) în blocul”SUB-

SISTEMELE INFORMAȚIONALE PRECEDENTE COMPARTIMENTULUI MATERIAL”: 
NORMARE: PR- primară, G – generalizatoare; REGLEMENTARE: TH - tehnologică, CS- 
constructivă; PREVIZIUNE: OP - operativă, CR – curentă, PS – de pronostic; b) în blocul 
„COMPARTIMENTUL MATERIAL”: FB - fabricație, DS –  distribuire (comercializare), CN – 
consum; c) în blocul “SUB-SISTEMELE INFORMAȚIONALE SUCCEDENTE 
COMPARTIMENTULUI MATERIAL” : a) EVIDENȚĂ: OP -  operativă, KB – contabilă, ST – 
statistică: b) ANALIZĂ: OP – operativă, CR – curentă.  
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I. SUB-SISTEMELE INFORMAȚIONALE PRECEDENTE 

COMPARTIMENTULUI MATERIAL 
 

       A          1a.   NORMARE 1b. REGLEMENTARE 2. PREVIZIUNE 
                     1. PR     2. GL            3. TH                 4. CS 5.OP        6.CR      7.PS 
 
 
 
                                                  II. COMPARTIMENTUL MATERIAL 
                                   B 
  8.FB              9. DS          10. CN 
 
 
 

 III.SUB-SISTEMELE INFORMAȚIONALE SUCCEDENTE 
COMPARTIMENTULUI MATERIAL 

 
                          C                3.EVIDENȚĂ   4. ANALIZĂ 
 
                               11. OP       12.KB      13.ST         14.OP          15. CR  
 
 
 

Fig.2a  Schema conceptuală a interconexiunilor și interacțiunilor dintre sub-sistemele 
informaționale și compartimentul material ale sistemului integrat de gestiune economică 

(S.It.G.E.) în varianta I. 
 

Din fig. 2a e evident că în cazul punerii în funcțiune a unității organizatorice, mai 
întâi se elaborează baza informațională sub formă de sub-sistemele de normare, 
reglementare și previziune. Conform valorilor produselor informaționale obținute în cadrul 
sub-sistemelor nominalizate, o anumită perioadă de timp, predeterminată de aceleași sub-
sisteme, demarează și evoluează compartimentul material. După expirarea termenului 
evoluției, din obiectele și procesele materiale se extrag valorile indicatorilor primari de 
evidență, care în continuare, prin procesare, formează valori derivate (intermediare, 
rezultative) ale indicatorilor contabili și statistici.  

Odată cu obținerea valorilor acestor indicatori, sunt create condiții de efectuare a 
analizei funcționării obiectului material (activității), așa cum la această etapă se poate de 
verificat situația de facto, reflectată de indicatorii de evidență, cu cea planificată, normată, 
reglementată (indicatorii respectivi). În rezultatul contrapunerii valorilor ambelor categorii 
de unități informaționale, se intervine cu anumite corectări atât în evoluția viitoare a 
proceselor și resurselor materiale, cât și în componența, structura și valorile unităților 
nominalizate. Ulterior, în baza noilor valori informaționale se organizează al doilea ciclu de 
funcționare a obiectului (activității), apoi al treilea, etc.   

Schema din fig. 2b reflectă situația, când procesul (obiectul) deja funcționează, 
adică, a trecut prin primul ciclu de funcționare. După cum se vede din ea, sistemul de 
gestiune mai întâi activează sub-sistemul informațional de analiză, concomitent cu 
subsistemele de normare, reglementare și previziune. În baza valorilor produselor 
informaționale ale celor din urmă, demarează următorul ciclu de activitate material-
informațională a compartimentului material. 
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     ANALIZĂ 
       1.OP             2.CR 

 
 
 

I. SUB-SISTEMELE INFORMAȚIONALE PRECEDENTE 
COMPARTIMENTULUI MATERIAL 

      A     
                  1a NORMARE 1b REGLEMENTARE 2.   PREVIZIUNE 
 
                 3. PR 4. GL               5. TH             6.CS 7.OP     8.CR  9.PS 
 
 
 
 
 II. COMPARTIMENTUL MATERIAL 
 B 
 10.FB                11.DS          12.CN 
 
  
  
                                                                      III. EVIDENȚĂ  
                        C 
                                                     13.OP       14.KB      15.ST 
 

 
 

Fig.2b Schema conceptuală a interconexiunilor și interacțiunilor dintre sub-sistemele 
informaționale și compartimentul material ale sistemului integrat de gestiune economică 

(S.It.G.E.) în varianta II. 
 

Deosebirea principială dintre schemele elucidate constă în aceea că sistemul 
integrat de gestiune în varianta I evoluează începând cu sub-sistemele de normare, 
reglementare și previziune, finalizând cu sub-sistemul de analiză, pe când în varianta II 
evoluția sistemului demarează cu sub-sistemul de analiză și se finalizează cu subsistemul 
de evidență. Însă, indiferent de orice variantă, funcția de analiză este obiectiv impusă atât 
în cadrul inițierii, cât și funcționării zi de zi a obiectului (procesului) gestionat. Numai că în 
cazul variantei I ea se referă preponderent la factorii influențabili externi. 
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Tezele elucidate confirmă rolul decisiv al analizei, care servește drept fundament de 
formulare și luare a deciziilor. În așa aspect, ciclul funcționării S.It.G.E. se prezintă 
conform următoarelor interpretări analitice: a) varianta I: (N, R, PR)C.M.    EV    AL; b) 
varianta II: (AL ≡≡N,R,PR)     C.M.     EV., în formule fiind aplicate semnificările: N - 
normare, R – reglementare, PR – previziune, C.M. – compartimentul material, EV – 
evidență, AL – analiză, ≡≡ - influența (corectarea) posibilă a rezultatelor analizei asupra 
valorilor indicatorilor de N,R și PR. 

Fiind puntea de tranziție de la rolul de reflectare (rol pasiv) spre cel de gestiune (rol 
activ), sub-sistemul de analiză constituie factorul de bază al perfecționării sistemului  de 
gestiune. 

Cuprinderea relativ satisfăcătoare cu tehnologii informaționale și informatice a 
celorlalte sub-sisteme, precum și locul și rolul funcțional, esențial indică la posibilități 
favorabile și condiții imperioase de realizare în mod informatic cât mai deplină a 
problemelor de analiză economică. 
 

2. Intensitatea relațiilor informaționale – factor decisiv la realizarea informatică a 
sub-sistemului informațional de analiză economică a unității economice 

(SS.Il.A.E.U.O.) 
După cum a fost stabilit anterior, din punct de vedere de deservire a funcțiilor de 

gestiune, analiza economică formează un sub-sistem separat, care dispune de conexiuni 
informaționale practic cu orice alt sub-sistem de natură informațională. Aceste conexii 
accentuează dependența volumului și calității analizei economice de rezultatele 
funcționării celorlalte sub-sisteme informaționale. Însă, particularitatea menționată nu 
înseamnă că dependența nominalizată diminuează valoarea funcțională a analizei 
economice. Dimpotrivă, necesitatea efectuării activităților de astfel de analiză impune un 
grad sporit de performanță a celorlalte sub-sisteme informaționale, rezultatele cărora 
trebuie să ofere la timp datele inițiale, de calitatea necesară pentru sub-sistemul dat. Prin 
urmare, realizarea informatică a SS.Il.A.E. în cel mai direct mod influențează nivelul 
realizării informatice a sistemului informațional (S.Il.E.) și a sistemului de gestiune 
economică în ansamblu. 

Circumstanțele formate, în mod evident subliniază nu numai rolul funcțional, dar și 
aportul S.S.Il.A.E. la realizarea informatică a tuturor activităților informaționale, proprii 
obiectului gestionat. În așa caz, toate activitățile de analiză economică trebuie să fie 
studiate și realizate de pe poziții sistemice e, așa cum ele interconectează orice proces 
informațional de orice categorie. 

Astfel de conectare determină valoarea acestui sub-sistem în cadrul și în 
interconexiune cu celelalte sub-sisteme informaționale [1, 83-85; 6, 273-276; 11, 52-62]. 

Schematic interconectările și interacțiunile SS.Il.A.E. cu celelalte sub-sisteme 
informaționale economice sunt prezentate în fig.3. 

În schemă sunt aplicate următoarele semnificări: N.R. – sub-sistemul de normare 
și reglementare; PR. – sub-sistemul de pronostic; P.C. – sub-sistemul de previziune 
curentă; P.O. – sub-sistemul de previziune operativă; E.S. – sub-sistemul de evidență 
statistică; E.C. – sub-sistemul de evidență contabilă; E.O. – sub-sistemul de evidență 
operativă; A.E.C. – sub-sistemul de analiză economică curentă; A.E.O. – sub-sistemul 
de analiză economică operativă. 
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Fig.3 Schema conceptuală a interconectărilor funcționale și interacțiunilor procesuale 

dintre sub-sistemele informaționale de predestinație informativă și sub-sistemul de analiză 
economică 

 
Din schema prezentată e evident că toate sub-sistemele informaționale 

economice (SS.Il.E.) oferă informații rezultative (ocazional,și primare) pentru efectuarea 
analizei economice,în consecința efectuării căreia se formează informațiile decizionale, 
nemijlocit apartenente procesului unitar de gestiune. Prin urmare, impactul analizei cu 
gestiunea este cel mai direct și nemijlocit, deoarece în cadrul ei  are loc desprinderea 
sub-compartimentului decizional de cel informativ al ei. Afară de aceasta, sub-sistemului 
informatic de  analiză economică (SS.Il.A.E.). pot fi oferite orice unități informaționale și 
din alte sub-sisteme (tehnic, social, etc.). De aceea SS.Il.A.E. finalizează activitățile 
S.Il.E. în ansamblu, în același timp oferind informațiile necesare pentru sistemul de 
gestiune. Din cele elucidate rezumă că SS.Il.A.E. ocupă poziție intermediară între sub-
sistemul informativ și cel decizional al sistemului integrat de gestiune economică 
(S.It.G.E.) [1, 86 - 89; 3, 189 - 199; 8, 48 - 54]. 
 

3. Importanța funcțională și  necesitatea realizării informatice a sub-sistemului 
informațional de analiză economică a unității organizatorice (SS.Il.A.E.U.O.) 

Importanța și necesitatea realizării informatice a sub-sistemului informațional de 
analiză economică (SS.Il.A.E.) sunt cauzate și justificate de următorii factori de bază [3, 
89-198; 4, 35-50]: 

1) valoarea funcțională extremă, deoarece, spre deosebire de orice alt  sub-sistem 
informațional,în cadrul lui se formează valori decizionale, conform cărora obiectele 
evoluează. De aceea, de calitatea informațiilor lui depinde prosperarea sau bancrutarea 
obiectului gestionat. 

Cele expuse accentuează necesitatea asigurării nivelului superior de autenticitate, 
oportunitate, concretitudine și plenitudinea deciziilor formulate în baza analizei 
respective. La moment și în perspectiva îndelungată respectarea acestui nivel e posibilă 
numai în cazul realizării a astfel de activități în mod informatic.  

Necesitatea acestei realizări mai este condiționată și de faptul contribuirii 
nemijlocite a acestui sub-sistem la performanța a sistemului de gestiune economică în 
ansamblu. Atingerea acestui scop este condiționată de majorarea operativității și 
exactității formării deciziilor, ceea ce influențează direct eficiența rezultatelor activităților 

N.R. 

P.R. E.S. 

P.C. E.C. 

P.O. E.O. 

A.E.C.                 A.E.O. 
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materiale economice; 
2) după componență sub-sistemul este destul de complex, iar  după numărul de 

proceduri și operațiuni– considerabil de voluminos. Astfel, valorile caracteristicilor 
acestor doi parametri indică necesitatea imperioasă a formalizării activităților 
informaționale și crearea premiselor de realizare informatică a acestui sub-sistem; 

3) extinderea în spațiu şi timp a activităților de analiză economică necesită 
coordonarea proceselor materiale în aceleași raze. Aceasta înseamnă că analiza în 
cauză se referă la orice obiect și activitate economică, indiferent de dimensiunile și 
potențialul lor. Pe lângă aceasta, analiza poate fi efectuată pentru orice termene 
temporale de funcționare a oricăror obiecte și activități. Așa circumstanțe conduc la 
complicarea și majorarea volumelor lucrărilor,ceea ce impune implementarea mijloacelor 
și metodelor tehnologice informatice; 

4) dinamica pronunțată a funcționării obiectelor și îndeplinirii activităților materiale 
economice, ceea ce provoacă majorarea operativității activităților informaționale de 
analiză. Prin urmare, pe de o parte, evoluția activităților materiale economice treptat 
conduce la complicarea conținutului și majorarea volumului activității economice, iar pe 
de altă parte, așa analiză e necesar să fie efectuată cât mai rapid. Ieșirea din situația 
creată  la moment poate să se producă numai cu ajutorul aplicării mijloacelor și 
metodelor informatice; 

5) toate unitățile informaționale inițiale practic sunt pregătite de celelalte categorii 
de sub-sisteme (economic, tehnic, social, științific, etc). Din motivul dat, în cazul realizării 
informatice a tuturor sub-sistemelor informaționale, toate datele inițiale, necesare pentru 
soluționarea problemelor de analiză economică, practic sunt pregătite și pot fi aplicate în 
scopurile respective. Așa date se obțin în rezultatul soluționării problemelor oricăror sub-
sisteme informaționale. De aceea valorile lor sunt de ordin intermediar și pot fi păstrate 
în mod automat în memoria sistemului informatic. În așa situație, în mediul sub-
sistemului informatic de analiză economică (SS.Ic.A.E). se efectuează mai mult 
operațiunile  de calcul; 

6) din cauza complexității și volumului exagerat al proceselor de formalizare 
matematică, actualmente resursele programate orientate spre realizarea informatică a 
activităților de analiză economică sunt reduse. Prin aceasta și se explică nivelul 
insuficient al îndeplinirii automate a acestei analize. Pe lângă aceasta, nici baza 
informațională nu este organizată în modul necesar pentru realizarea informatică deplină 
a sub-sistemului funcțional prezent. 

7) pentru majoritatea unităților și activităților materiale economice este 
caracteristic nivelul inferior al realizării automate a tuturor sub-sistemelor informative, din 
ce cauză efectuarea acestei analize nu are loc în modul solicitat de sistemul integrat de 
gestiune. 

Din cele expuse rezumă devine evident, că deplinătatea și calitatea lucrărilor sub-
sistemului informațional de analiză economică în mod direct depind de deplinătatea și 
calitatea realizării informatice a oricărui alt sub-sistem informațional al sistemului 
informațional integrat al unității organizatorice [5,126-143]. 

În economia de piață această modalitate de  realizarea sub-sistemului elucidat este 
de importanță semnificativă, așa cum rezultatele ei influențează nemijlocit evoluția obiectelor 
și proceselor materiale, indiferent de dimensiunile razelor spațiale și temporale ale lor. 

 
4. Evoluția, situația existentă și perspectiva realizării informatice a sub-sistemului 

informațional de analiză economică al unității organizatorice (SS.Il.A.E.U.O.) 
Raza de extindere spațială și temporală de realizare informatică a SS.Il.A.E.U.O. se 

găsește în raport direct cu componența, complexitatea, conținutul și volumul activităților de 
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analiză economică. De aceea, evoluția lui e necesar să fie urmărită în dependență de raza 
efectuării a însăși analizei [2, 308 - 325; 4, 60 -  64; 5, 155 - 159; 9, 122 -  137]. 

De menționat că inițial activitățile de analiză a proceselor materiale economice nu 
erau conștientizate. Așa ceva a avut loc din cauza că activitățile materiale erau limitate de 
dimensiunile spațiului fizic al existenței și activității umane. La etapa dată, practic unde se 
producea, acolo se distribuia și se consumau resursele dobândite, fără a ieși în exteriorul 
proceselor materiale ale altor subiecte. De aceea, ca regulă, se ducea numai evidența 
acestor resurse, iar analiza se reducea mai mult la compararea volumului inițial cu volumul 
disponibil al resurselor la moment. 

Treptat, pe parcursul extinderii, majorării complexității și volumului activităților 
materiale economice, evolutiv au fost elaborate și formulate anumite metode de analiză 
economică, concomitent cu determinarea componenței respective a indicatorilor ei. Prin 
urmare, odată cu extinderea razei  activităților elucidate, tot mai compuse și voluminoase 
devin și activitățile de analiză economică. Din motivul dat ași fost impusă  modalitatea 
abordării complexe și sistemice a acestor activități. În consecință, de pe pozițiile sistemului 
unitar integrat de gestiune economică a unității economice, activitățile de analiză 
economică se organizează sub formă de sub-sistem informațional. În varianta realizării 
informatice, din cauza devenirii tot vai complicate și a volumului exagerat de lucrări, așa 
sub-sistem poate fi considerat drept sistem informatic separat. În așa situație se impune 
constituirea și funcționarea cât mai operativă a sistemului informatic economic în 
întregime, care constă din sub-sistemele informaționale precedente analizei.  

În prezent majoritatea complexelor de probleme de analiză economică sunt 
realizate insuficient atât manual, cât și automat. Și într-un caz, și în altul, motivul principal 
al situației create este volumul considerabil de lucrări informaționale și gradul insuficient de 
automatizare a sub-sistemelor informaționale precedente analizei. De asemenea, la nivel 
funcțional (de conținut) este elaborat insuficient conceptul teoretic de analiză economică a 
activităților materiale economice în cadrul sistemului unitar material-informațional de 
gestiune economică. 

Toate aceste circumstanțe au creat situația efectuării fragmentare a activităților de 
analiză economică și, de regulă, se reduc la stabilirea gradului de îndeplinire a sarcinilor 
stabilite, precum și de respectare a normelor preliminar determinate. Însăși analiza poartă 
caracter mai mult intuitiv, se bazează pe anumită experiență de lucru în domeniul concret, 
fiind realizată în termene reduse și rază de acțiune limitată [2, 270 - 292; 10, 173 - 179]. 

Comparativ cu alte sub-sisteme informaționale, din punct de vedere logic sub-
sistemul de analiză economică este extrem de compus. Din acest motiv formalizarea 
matematică (algoritmizarea)  problemelor prezintă o anumită complexitate, iar algoritmii 
elaborați nu dispun de gradul necesar de autenticitate. De aceea mereu ei trebuie 
revăzuți, modificați şi determinați pentru fiecare perioadă nouă și alte resurse noi (utilaj, 
materie primă, tehnologie etc). Instabilitatea formalizării matematice este provocată și de 
dinamica pronunțată a activităților materiale economice, care se referă nu numai la 
procese, dar și la resurse. 

Pornind de la considerentele menționate, în prezent, atât conceptual, cât și practic 
nu este elaborată și aplicată o metodologie unitară de analiză economică orientată și 
bazată pe specificul economiei de piață. Această situație explică faptul că în prezent 
realizarea informatică a problemelor de analiză economică se referă mai cu seamă la 
studiul pieței și posibilitățile saturării ei prin intermediul asigurării anumitui volum de 
fabricație. Deci, îndeplinirea automată a analizei economice în prezent este impusă de 
problemele materiale, financiare, umane, care exercită influență decisiv vitală asupra 
funcționării eficiente a unității organizatorice economice [4, 59 - 74; 7, 301 - 323]. 

În baza celor elucidate până acum, se poate constata că perspectiva realizării 
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informatice depline a sub-sistemului depinde de următorii factori esențiali: 
1) acordarea atenției cuvenite  domeniului de analiză economică; 
2) organizarea subdiviziunilor specializate pe activitățile sub-sistemului; 
3) elaborarea metodologiei unitare de analiză economică, pornind de la specificul 

economiei naționale, ramurilor, sub-ramurilor și unităților materiale economice; 
4) asigurarea nivelului performant de realizare informatică a tuturor sub-sistemelor, 

produsele cărora constituie baza informațională a analizei economice; 
5) formalizarea matematică (algoritmizarea) autentică a conținutului problemelor 

domeniului; 
6) aplicarea intensă a tehnologiilor informatice noi în activitățile de analiză 

economică. 
Principial realizarea informatică deplină a subsistemului informațional de analiză 

economică este condiționată în primul rând de așa activități, cum sunt, algoritmizarea și 
obținerea bazei informaționale inițiale necesare pentru funcționarea automată a acestui 
sub-sistem. 
 

5. Abordarea conceptului realizării informatice a sub-sistemului informațional de 
analiză economică (SS.Il.A.E.) în cadrul sistemului integrat de gestiune al unității 

organizatorice (S.It.GU.O.) 
Conceptul realizării informatice a sub-sistemului informațional de analiză 

economică. este atât de ordin general, cât și specific. Primul se bazează pe proprietățile 
comune ale sistemului informațional economic unitar. Conceptul specific este condiționat 
de particularitățile efectuării activităților de analiză economică, referitoare la obiectele și 
procesele materiale gestionate. 

În plan general, realizarea informatică a activităților în cauză se reduce mai întâi la 
luarea în considerare a caracterului lor sistemic. Așa caracteristică, la rândul său, este 
motivată de existența și funcționarea obiectelor, efectuarea activităților materiale 
economice integrate în spațiu și timp. De aceea, astfel de analiză este necesară pentru 
orice resursă și proces, indiferent de dimensiunile și potențialul lor. Deoarece ele se 
găsesc într-o anumită interconexiune și interacțiune, și analiza funcționării lor trebuie să fie 
efectuată în aceeași modalitate, adică, de pe poziții sistemice. 

În așa interpretare, abordarea sistemică a conceptului realizării informatice a sub-
sistemului elucidat se bazează pe depistarea și realizarea conexiunilor informaționale și 
procesuale, fără care problemele de analiză nu pot fi soluționate. Prin urmare, orice 
problemă de categoria dată necesită minimal implicarea informațiilor din două funcții de 
gestiune economică. În realitate, frecvent, în scopuri de analiză se aplică următoarele 
variante de combinare a informațiilor funcționale: a) de evidență + de previziune; b)de 
evidență+de normare;c)statistice+de previziune; d)statistice+de normare;e)de 
previziune+de normare [2, 135-139; 9, 60-121; 10, 86-147]. 

Realizarea informatică deplină a sub-sistemului în cauză,de asemenea, 
preconizează aceeași realizare și a celorlalte sub-sisteme informaționale economice 
(S.S.Il.E.). Aceasta conduce la organizarea și prelucrarea în mod automat a tuturor 
informațiilor atât de ordin economic și social, cât și de ordin tehnic. În caz contrar sau de 
realizare informatică parțială, rezultatele soluționării problemelor de analiză economică vor 
fi de caracter particular și nu pe deplin soluționate, iar rezultatele lor vor fi probabilistice și 
nu exacte. Prin urmare, deplinătatea și calitatea realizării informatice a domeniului de față 
sunt influențate direct de aceiași parametri ai oricăror sub-sisteme informaționale. 

De luat în considerare și caracterul complex al acestei analize,care contribuie la 
realizarea cât mai stringentă și exactă a conexiunilor informaționale dintre problemele 
economice, de pe următoarele două poziții: 
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1) de pe poziții descriptive (de reflectare, caracterizare) cât mai ample și 
multilaterale a obiectelor și proceselor materiale; 

2) de pe poziții de implicare a descriptorilor în procesele de prelucrare și de aplicare 
a valorilor unităților informaționale. 

Realizarea informatică a acestor două abordări în primul caz preconizează 
determinarea varietății și volumului necesităților informaționale de conținut informativ ale 
unității economice. În cazul doi, ca și în primul, mai întâi se solicită stabilirea necesităților, 
numai că decizionale, ale aceeași unități organizatorice, cu determinarea componenței și 
succesiunii implicării unităților informaționale și procesuale ale lor. 

În acest sens, e necesar ca abordarea conceptuală a realizării informatice a 
activităților de analiză economică să fie orientată preponderent nu atât spre obținerea 
valorilor unităților informaționale informative, cât spre aplicarea lor. 

Din cele  menționate rezultă, că nivelul realizării informatice a sub-sistemului în 
cauză este direct influențat de același nivel al sub-sistemelor, produsele informaționale ale 
cărora constituie baza informațională a activităților de analiză economică. 

De avut în vedere și faptul că specificul acestei realizări este condiționat de 
particularitățile obiectelor și activităților reale, care depind de proprietățile ramurale, de 
volumul potențialului,  componența și structura sistemului de gestiune, ceea ce 
predetermină conținutul informațional al bazei calculării valorilor indicatorilor de analiză. 
Din acest motiv atât conținutul, cât și componența, perioadele de soluționare a 
problemelor sub-sistemului sunt diferite pentru diverse unități economice.  

 
6. Particularitățile şi principiile constituirii sub-sistemului informatic 

de analiză economică (SS.Ic.A.E). 
Conceptul realizării informatice a sub-sistemului de analiză economică este bazat 

pe anumite particularități și  principii de efectuare a anumitor lucrări, care,la rândul său,  
decisiv influențează modalitățile constituirii lui [9, 97-121;10, 17-85].  

De bază se consideră următoarele particularități de constituire a SS.Ic.A.E.: 
1) efectuarea tuturor lucrărilor de elaborare, implementare și funcționare ale 

SS.Ic.A.E. în interconexiune, adică, în mod sistemic; 
2) în cadrul sub-sistemului se finalizează procesele informative și se inițiază 

procesele decizionale; 
3) utilizarea maximală a informațiilor de orice categorie, așa cum analiza economică 

implică orice caracteristici ale resurselor și activităților procesului material economic unitar; 
4) complexitate excesivă privind tranziția de la informațiile informative la cele 

decizionale.  
Dacă primele într-un anumit aspect conțin elemente pasive (descriptive), atunci cele 

secunde sunt informații de acțiune. De aceea, valoarea funcțională a SS.Ic.A.E. este 
extremă, așa cum de ea depind rezultatele activităților materiale ale unităților economice. 
De aici,și exigențele stricte, înaintate față de calitatea soluționării problemelor sub-
sistemului; 

5) posibilitatea dispunerii de bază informațională integrată de ordin intermediar, așa 
cum practic toate informațiile inițiale constau din rezultatele soluționării problemelor 
informative ale celorlalte sub-sisteme informaționale; 

6) caracterul informațional intersectiv al sub-sistemului, așa cum soluționarea oricărei 
probleme a lui (fie de ordin elementar sau complex) necesită aplicarea minimal a două 
categorii de informații. Însă, în majoritatea cazurilor, mai ales atunci, când se determină 
influența factorilor asupra devierilor formate, se aplică mulțimi de diverse informații; 

7) necesitatea efectuării continue a activităților de analiză economică pentru orice 
obiect și activitate materiale economice în orice termene temporale. Din acest motiv ponderea 
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analizei economice operative treptat devine tot mai considerabilă și, prin urmare, exigențele 
calitative înaintate față de analiza economică devin tot mai stringente, ceea ce accentuează 
necesitatea aplicării tehnicii și tehnologiei informatice în acest domeniu; 

Atât în activitățile de constituire, cât și în cele de implementare și funcționare a 
SS.Ic.A.E. există necesitatea respectării și conducerii de anumite principii, care în ansamblu 
formează conceptul respectiv. Referitor la sub-sistemul elucidat de bază se consideră 
următoarele principii: 

1) tendința spre automatizarea cât mai deplină, ceea ce facilitează și accelerează 
tranziția de la sub-compartimentul informativ la cel decizional al procesului unitar integrat de 
gestiune economică. Însă, această tendință nemijlocit depinde de nivelul de automatizare a 
celorlalte sub-sisteme informaționale [2, 270-295; 10, 104-147]; 

2) regim real de soluționare a problemelor proprii sub-sistemului examinat. Acest 
principiu depinde evident de nivelul realizării primului principiu și este condiționat de 
efectuarea automată a tuturor activităților informaționale economice ;i nu numai; 

3) deplinătatea acoperirii mediului informațional al sistemului integrat de gestiune 
economică de problemele decizionale soluționate în cadrul sub-sistemului examinat. Așa 
principiu depinde de nivelul implicării tehnicii informatice în activitățile informaționale atât a 
sub-sistemului examinat, cât și acelorlalte sub-sisteme informaționale ce furnizează informații 
în scopuri de analiză economică; 

4) principiul problemelor noi, ce se reduce nu numai la contrapunerea valorilor 
indicatorilor de diverse categorii, dar și la aplicarea metodologiilor și metodicilor moderne, 
care, din cauza complexității și volumului lor esențial, nu pot fi realizate în mediul manual; 

5) principiul aplicării intensive și răspândirii extensive a tehnologiilor informatice 
raționale. 

6) aplicarea majorității principiilor caracteristice pentru sistemele automatizate de 
gestiune economică de ordin organizatoric. 

Respectarea și conducerea de principiile enumerate permite coordonarea în timp și 
spațiu a funcționării sub-sistemului de analiză economică cu celelalte sub-sisteme ce 
constituie baza lui informațională.  

 
Concluzii 

În rezultatul efectuării investigațiilor la tema lucrării de față sunt formulate 
următoarele concluzii de bază: 

1) Locul sub-sistemului informațional de analiză economică (SS.II. A.E.) în cadrul 
sistemului integrat de gestiune (S.It.G.) ține de două variante posibile de funcționare a 
obiectului (procesului) gestionat. În cazul, în care numai se inițiază activitatea obiectului 
(procesului) (varianta I), lucrările de analiză se efectuează după încheierea activităților 
informaționale ale tuturor sub-sistemelor nu numai de conținut economic, dar și de orice 
altă categorie (tehnică, socială, naturală, etc). De aceea, la nivel de unitate economică, 
majoritatea unităților informaționale inițiale ale sub-sistemului dispun de valori rezultative, 
obținute de celelalte sub-sisteme. Totodată, nu e exclus ca la nivelele inferioare de gestiune 
să fie utilizate unități informaționale cu valori primare sau intermediare. 

Dacă obiectul (procesul) deja funcționează (varianta II), noul ciclu de activitate a 
sistemului de gestiune demarează în baza rezultatelor analizei, care provoacă modificări nu 
numai în mediul material, dar și informațional (sub-sistemele inițiale), și se finalizează cu sub-
sistemul de evidență. Însă, indiferent de orice variantă, funcția de analiză este obiectiv impusă 
atât în cadrul inițierii, cât și funcționării zi de zi a obiectului (procesului) gestionat. Așa situație 
permanent se va repeta, până la încetarea existenței și evoluției S.It.G. 

2) SS.Il.A.E. ocupă poziție intermediară între sub-sistemul informativ și cel decizional 
al sistemului integrat de gestiune economică (S.It.G.E.) 
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3) Fiind puntea de tranziție de la rolul de reflectare (rol pasiv) spre cel de gestiune 
(rol activ), sub-sistemul constituie factorul imperios al asigurării funcționării sistemului  de 
gestiune.  

4) Cuprinderea relativ satisfăcătoare cu tehnologii informaționale a celorlalte sub-
sisteme, locul și rolul funcțional esențial indică la posibilități favorabile și condiții 
imperioase de realizare în mod informatic cât mai deplină a problemelor de analiză 
economică. 

5) Importanța și necesitatea realizării informatice a SS.Il.A.E. sunt cauzate și 
justificate de anumiți factori de bază, printre care valoarea funcțională extremă, 
complexitatea compozițională, volum considerabil de variate proceduri și operațiuni, etc. 

6) Evoluția spațială și temporală a astfel de realizare se găsește în raport direct cu 
evoluția factorilor mai sus nominalizați, iar perspectiva ei depinde de nivelul abordărilor 
subiective și condițiile realității obiective în domeniul informațional economic. 

7) Conceptul realizării informatice a SS.Il.A.E. depinde de proprietățile comune ale 
sistemului informațional economic unitar și este condiționat de specificul efectuării 
activităților în cadrul lui. 

8) Reușita cuprinderii sub-sistemului cu mijloace și metode informatice este 
condiționată de nivelul determinării componenței, formulării, conducerii și realizării 
particularităților și principiilor constituirii sub-sistemului informatic de analiză economică  
(SS.Ic.A.E.). 
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Abstract 

The correction of accounting errors is made according to the management period in 
which the error was committed and the management period in which it was detected. In 
this scientific article the author investigates the types of accounting errors and how to 
correct them in accordance with the provisions of the NAS „Accounting policies, changes 
in accounting estimates, errors and subsequent events”, the main sanctions, which are 
established for violating the rules of preparation and presentation of primary documents 
and accounting records. 

The research was carried out based on the accounting, fiscal, contravention, 
criminal legislation and works in the field of local researchers. Finally, we conclude that 
accountants must periodically check the accounting information in order not to admit errors 
and sanctions related to them. 

Keywords: Accounting error, management period, correction of accounting error, 
accounting records, sanctions. 

 
Întroducere 

În procesul oricărei activităț, inclusiv a contabilului pot fi omise erori. Eroarea 
depistată cu siguranță urmează a fi corectată.  Astăzi contabilitatea financiară și cea 
fiscală sunt strâns legate între ele. Prin urmare, o eroare efectuată în contabilitate poate 
afecta cu ușurință mărimea impozitului pe venit, precum și situațiile financiare prezentate 
autorităților de reglementare sau autorităților statistice. Prin urmare, în prezentul articol 
științific, vom dezvălui tipurile de erori contabile, impactul acestora asupra situațiilor 
financiare, precum și regulile de corectare a acestora. 

Tipurile erorilor contabile şi modul de corectare a acestora sunt reglementate de 
prevederile Legii contabilităţii şi raportării financiare [6] şi S.N.C. „Politici contabile, 
modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare” [8] etc. 

Totodată, se va examina consecințele încălcărilor și mărimea sancțiunilor sabilite  
de legislația fiscală, contravențională și penală. 

Studii importante privind tipologia erorilor contabile şi regulile de corectare a acestora 
au fost cercetate de diferşi cercetători atît autohtoni, cît şi străini. Astfel, pot fi menţionaţi 
cercetătorii autohtoni  Nederiţa A. [11], Bîrcă A. [1], Tonu N. [10], Știrbu A. [9]  etc. 

 
Rezultate obţinute şi discuţii 

La prima etapă a cercetării este oportun să definim noțiunea de eroare și eroare 
contabilă. Dicționarul explicativ Dex on-line stabilește, că eroarea reprezintă  greșeală, 
incorectitudine, inexactitate [5]. În conformitatea cu p.4 al S.N.C. „Politici contabile, 
modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare” erorile contabile – sunt 
omisiunile sau prezentările incorecte a informaţiilor în contabilitate şi/sau în situaţiile 
financiare ale entităţii [8]. 

În procesul ţinerii evidenţei contabile pot fi depistate erori omise din diverse 
cauze, cum ar fi, în rezultatul: 

- comiterii greşelilor de calcul; 
- neatenţia contabililor; 
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- neînregistrării, înregistrării multiple şi/sau interpretării greşite a faptelor 
economice; 

- aplicării incorecte a prevederilor sistemului de reglementare normativă a 
contabilităţii şi politicilor contabile; 

- înregistrarea incorectă a formulelor contabile; 
- fraudelor şi delapidărilor etc. 
În conformitate cu art. 11 alin. (14) din Legii contabilităţii şi raportării financiare (în 

continuare LCRF) [6], efetuarea corectărilor în documentele primare care justifică 
operaţiunile de casă şi de plată este interzisă.  Iar în conformitate cu acelaşi articol alin. 
(15) celelalte documente primare în afară de cele menţionate mai sus pot fi corectate, cu 
indicarea datei efectuării corectării, numelui, prenumelui contabilului-şef şi/sau ale 
persoanei responsabile şi cu aplicarea semnăturii.  

În conformitate cu p. 27 al S.N.C. „Politici contabile, modificări ale estimărilor 
contabile, erori şi evenimente ulterioare”[8] nu se tratează ca erori: 

-  modificările politicilor şi estimărilor contabile; 
-  lipsurile şi plusurile de active şi datorii constatate la inventariere; 
-  sumele amenzilor, penalităţilor şi despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat; 
-  pierderile aferente producţiei rebutate care a fost fabricată în anii precedenţi; 
-  sumele creanţelor compromise şi datoriilor expirate decontate; 
-  abaterile costului efectiv al activelor de la cel normativ; 
-  primele calculate spre plată în perioada de gestiune curentă conform rezultatelor 

activităţii entităţii în anii precedenţi; 
-  pierderile aferente returnării activelor livrate în anii precedenţi, sumele 

reducerilor de preţ, disconturilor şi rabaturilor acordate/primite în perioada de gestiune 
pentru livrările/achiziţiile efectuate în anii precedenţi.  

Cecetările efectuate ne-au permis clasificarea erorilor contabile după următoarle 
criterii: 

I. După caracterul erorii deosebim: 
 erori tehnice – produse din neatenţiei lucrătorilor contabili care sunt cauzate de  

comiterea greşelilor de calcul aritmetic, transcrierii incorecte a informaţiei în rergistre 
contabile din documente primare, la întocmirea formulelor contabile etc.;  

 erori metodologice – sunt produse din cauza necunoaşterii sau aplicării ironate a 
prevederilor actelor legislative şi normative  privind recunoaşterea, evaluarea, clasificare 
elementelor contabile. Elemente contabile – activele, capitalul propriu, datoriile, 
veniturile, costurile, cheltuielile şi faptele economice ale entităţii. 

II. După caracterul acţiunilor conducătorului şi/sau personalului agentului  
economic delimităm: 

 erori neintenţionate – sunt rezultatul acţiunilor neintenţionate (sau neacţiunilor) 
conducătorului şi/sau personalului subiectului. Ele pot fi cauzate în rezulttul erorilor 
aritmetice sau logice în înregistrările contabile, calculelor neexacte, neverificării evidenţei, 
înregistrării incorecte în contabilitate a evenimentelor economice, aplicarea incorecă a 
prevederilor S.N.C. şi politicilor contabile etc.; 

 erori intenţionate – sunt rezultatul acţiunilor neintenţionate (sau neacţiunilor) 
conducătorului şi/sau personalului subiectului, urmărind primirea sau prezentare unor 
informaţii contabile ironate. 

III. După nivelul influenţei asupra rezultatului financiar sau impozabil sunt: 
 erori, care denaturează rezltatul financiar şi contabil – apar în rezultatul 

reducerii/majorării veniturilor şi cheltuielilor entităţii. Aceste erori, de regulă, sunt 
sancţionate. Din acest motiv aceste erori nu trebuie admise, iar în caz de depistare trebuie 
corectate; 
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 erori, care nu denaturează rezltatul financiar şi contabil – apar în rezultatul 
încălcării normelor metodologice de reflectare a operaţiunilor economice pe conturi 
contabile etc. Aceste erori conduc la denaturarea informaţiei privind componenţa şi starea 
economico-financiară a entităţii şi au influenţă negativăprimirii hotărîrilor de investitori, 
creditori, furnizori adminstraţie etc. 

IV. După nivelul semnificaţiei sunt: 
 erori semnificative – mărimea erorii exprimată valoric depăşeşte pragul de 

semnificaţie. În corespundere cu p. 29 al S.N.C. „Politici contabile, modificări ale 
estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”[8] o eroare contabilă se tratează ca 
semnificativă, dacă eroarea individual sau în comun cu alte erori din aceeaşi perioadă de 
gestiune poate influenţa deciziile economice ale utilizatorilor luate în baza situaţiilor 
financiare.  

Entitatea apreciază de sine stătător semnificaţia erorilor luînd în considerare natura, 
precum şi mărimea acestora în comparaţie cu pragul de semnificaţie. Pragul de 
semnificaţie se stabileşte în politicile contabile ale entităţii ca un criteriu unic aplicabil 
pentru toate elementele situaţiilor financiare, sau ca cîteva criterii pentru grupe separate 
de elemente. Pragul de semnificaţie se determină în mărime absolută sau relativă cum ar 
fi o sumă fixă sau un procent de la mărimea elementului (grupului de elemente) din 
situaţiile financiare. 

În continuare vom exemplifica modul de determinare erorilor contabile în raport cu 
pragul de semnificaţie determinat în mărime absolută. 

Exemplul 1. O entitate a stabilit în politicile sale contabile un prag de semnificaţie în 
mărime absolută de 7 000 lei. 

În baza datelor din exemplu, erorile a căror mărime va depăşi 7 000 lei vor fi 
considerate semnificative. 

În continuare, vom exemplifica modul de determinare a erorilor contabile în raport 
cu pragul de semnificaţie determinat în mărime relativă. 

Exemplul 2. O entitate a stipulat în politicile sale contabile pe anul 201X 
următoarele criterii de semnificaţie exprimate în procente pentru: 

 elementele de Bilanţ − 2% de la valoarea totală a activelor la sfîrşitul perioadei 
de gestiune; 

 elementele Situaţiei de profit şi pierdere − 5% de la suma veniturilor din vînzări 
obţinute în perioada de gestiune. 

 Criteriile indicate se aplică valorilor totale a activelor şi, respectiv, a veniturilor din 
vînzări în mărimea determinată pînă la corectarea erorii. 

La întocmirea situaţiilor financiare pe anul 201X pînă la semnarea acestora, s-a 
depistat că entitatea nu a înregistrat venituri în sumă de 60 300 lei, rezultate dintr-un 
contract de prestări de servicii. Pînă la depistarea erorii, veniturile din vînzări pe anul 201X 
au constituit 1 135 950 lei. 

 În baza datelor din exemplu, entitatea clasifică eroarea depistată ca una 
semnificativă pentru că ea constituie 5,31% [(60 300 lei : 1 135 950 lei) x 100%] din 
veniturile din vînzări înregistrate pînă la corectarea erorii. Situaţiile financiare ale entităţii 
vor fi conforme cu standardele naţionale de contabilitate doar în cazul corectării erorii 
comise. 

V. După etapele ciclului contabil deosebim: 
 erori în documente primare şi generalizatoare -  apar în rezultatul neatenţiei la 

perfectare, întocmirii tardive sau lipsa documentelor primare, întocmirea incompletă sau 
neconformă etc.; 

 erori privind recunoaşterea şi evaluarea elementelor contabile se admit la 
determinarea costului de intrare a activelor intrate şi la aplicarea altor metode de evaluare 
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curentă şi ultrioară; 
 erori la reflectarea informaţiei în conturile contabile, incusiv înregistrările 

contabile greşiete, majorarea sau micşorarea sumelor etc.; 
 erori la inventarierea elementelor contabile sunt legate de perfectarea 

documentară incorectă privind reflectarea incorectă şi/sau tardivă a rezultatelor 
inventarierii; 

 erori la întocmirea balanţei de verificare, cărţii mari şi situaţiilor financiare apar în 
rezultatul întocmirii incorecte a registrelor contabile, clasificării incorecte a activelor şi 
datoriilor (atribuirea incorectă la datorii pe termen lung şi corect), gruparea incorectă a 
veniturilor şi cheltuielilor pe tipuri de activităţi ai subiectului, necorespunderea informaţiei 
privind indicatorii economici în diferite forme a situaţiilor economice, dezvăluirea incopletă 
a informaţiei.  

Erorile contabile pot fi depistate de lucrătorii contabili desinestătător sau  în 
rezultatul unui control fiscal sau al auditorilor. 

Potrivit prevederilor p. 32 al S.N.C. „Politici contabile, modificări ale estimărilor 
contabile, erori şi evenimente ulterioare”[8] modul de corectare a erorilor depinde de 
perioada comiterii şi perioada depistării acestora: 

 eroarea comisă şi depistată în aceiaşi perioadă de gestiune se corectează în 
luna în care s-a depistat eroarea prin înregistrări de ajustare; 

 eroarea comisă în perioadă de gestiune curentă şi depistată după sfîrşitul acestei 
perioade, dar pînă la semnarea situaţiilor financiare, se corectează prin înregistrări de 
ajustare pentru ultima lună a acestei perioade; 

 eroarea comisă în oricare perioadă de gestiune precedentă şi depistată pînă la 
sfîrşitul perioadei de gestiune curente (dar după semnarea situaţiilor financiare pentru 
perioada în care s-a comis eroarea), se corectează prin înregistrări de ajustare în luna în 
care s-a depistat eroarea; 

 eroarea comisă în oricare perioadă de gestiune precedentă şi depistată după 
sfîrşitul perioadei de gestiune curente dar pînă la semnarea situaţiilor financiare, se 
corectează prin înregistrări de ajustare pentru ultima lună a perioadei de gestiune curente. 

În conformitate cu prevederile p. 33 al S.N.C. „Politici contabile, modificări ale 
estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”[8] corectarea erorii comise şi depistate 
în perioada de gestiune curentă se efectuează în modul următor: 

1) în cazul depistării corespondenţei conturilor contabile eronate − se anulează 
înregistrarea eronată prin stornare sau prin înregistrare contabilă inversă conform 
politicilor contabile ale entităţii, cu întocmirea concomitentă a înregistrării contabile 
corecte; 

2) în cazul în care suma înregistrată eronat este mai mare decît suma corectă − 
diferenţa se anulează prin stornare sau prin înregistrare contabilă inversă conform 
politicilor contabile ale entităţii; 

3) în cazul lipsei înregistrării contabile − se întocmeşte înregistrarea contabilă 
respectivă; 

4) în cazul în care suma înregistrată eronat este mai mică decît suma corectă − 
diferenţa se reflectă prin înregistrarea contabilă suplimentară în aceeaşi corespondenţă a 
conturilor. 

În continuare vom exemplifica modul de corectare a erorii contabile comise şi 
depistate în perioada de gestiune curentă. 

Exemplul 3. O entitate în august 201X a procurat un mijloc fix în valoare de 
1 200 000 lei, destinaţia de utilizare a căruia încă nu a fost determinată. Mijlocul fix  a fost 
contabilizat în mod eronat în componenţa imobilizărilor corporale, deşi conform cerinţelor 
SNC „Imobilizări necorporale şi corporale” urma să fie înregistrat ca obiect de investiţii 
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imobiliare. Eroarea comisă a fost depistată în noiembrie a aceluiaşi an, la transmiterea 
mijlocului fix în leasing operaţional. 

În baza datelor din exemplu, entitatea în noiembrie 201X înregistrează corectarea 
erorii prin: 

1) Stornarea majorării valorii mijloacelor fixe şi datoriilor curente: 
Debit contul 123 „Mijloace fixe”                                                         (– 1 200 000 lei) 
Credit contul 521 „Datorii comerciale curente”                                  (– 1 200 000 lei) 
2) Majorarea investiţiei imobiliare şi datoriilor curente: 
Debit contul 151 „Investiţii imobiliare”                                                      1 200 000 lei  
Credit contul 521 „Datorii comerciale curente”                                       1 200 000 lei 
Corectarea erorilor comise în perioadele de gestiune precedente nu determină 

modificarea şi prezentarea repetată a situaţiilor financiare ale anilor precedenţi, precum şi 
nu cere corectarea informaţiilor comparative prezentate în situaţiile financiare ale perioadei 
de gestiune curente. În cazul erorii semnificative, informaţiile comparative corectate prin 
retratarea retroactivă se prezintă în notele la situaţiile financiare, dacă efectul retratării 
retroactive este semnificativ. 

Corecţiile rezultatelor anilor precedenţi reprezintă profitul (pierderea) apărut în urma 
erorilor contabile comise la înregistrarea elementelor contabile în anii precedenţi, dar 
depistate şi corectate în perioada de gestiune. Aceste corecţii se contabilizează în 
conformitate cu SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi 
evenimente ulterioare”cu utilizarea contului 331 „Corecţiile ale rezultatelor anilor 
precedenţi” [7]. La reformarea bilanţului corecţiile rezultatelor anilor precedenţi se 
decontează la profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi. 

În continuare vom exemplifica modul de corectare a erorii contabile comise în 
perioadele de gestiune precedente şi depistate în perioada de gestiune curentă. 

Exemplul 4. Să presupunem că la entitatea SRL “Temp” pe parcursul anului 202X 
au fost  depistate următoarele rezultate referitoare la operațiunile anilor precedenți :  

1. S-au stabilit erori  privind:  
a) diminuarea  
 Creanțelor comerciale – 3 100 lei;  
 Valorii contabile  a producției vândute -1 200 lei;  
 Datoriei fată de personal privind retribuirea muncii – 500 lei;  
 Datoriei comerciale curente - 900 lei.  
b) majorarea  
 Creditelor bancare pe termen scurt – 1700 lei;  
 Datoriei privind asigurările sociale – 2 500 lei.   
2. S-au relevat neînregistrări în conturi a:   
 Creanțelor titularilor de avans – 200 lei;  
 Avansurilor acordate curente – 4 200 lei.  
În baza datelor din exemplu, entitatea va înregistra corectarea erorilor prin 

următoarele formule contabile: 
1) Se înregistrează suma diminuată a creanţei comerciale curente: 
Debit contul 221 „Creanțe comerciale”                                                                 – 3 100 lei 
Credit contul 331 „Corecţiile ale rezultatelor anilor precedenţi”                          – 3 100 lei; 
2) Se casează suma diminuată a valorii contabile  aferentă producţiei vândute: 
Debit contul 331 „Corecţiile ale rezultatelor anilor precedenţi”                            – 1 200 lei 
Credit contul 216 „Produse”                                                                                 – 1 200 lei; 
3) Se reflectă suma diminuată a datoriei faţă de personal privind retribuirea muncii: 
Debit contul 331 „Corecţiile ale rezultatelor anilor precedenţi”                             –    500 lei 
Credit contul 531„Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”                 –    500 lei; 
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4) Se reflectă suma diminuată a datoriei comerciale curente: 
Debit contul 331 „Corecţiile ale rezultatelor anilor precedenţi”                            –    900 lei 
Credit contul 521„Datorii comerciale”                                                                 –    900 lei; 
5) Se casează  suma  majorată a creditelor bancare pe termen scurt: 
Debit contul 511 „Creditele bancare pe termen scurt”                                         – 1 700 lei 
Credit contul 331 „Corecţiile ale rezultatelor anilor precedenţi”                           – 1 700 lei; 
6) Se casează  suma  majorată a  datoriei privind asigurările sociale:  
Debit contul 533 „Datorii privind asigurările”                                                       – 2 500 lei 
Credit contul 331 „Corecţiile ale rezultatelor anilor precedenţi”                           – 2 500 lei; 
7) Se reflectă suma neînregistrată în anii precedenţi a creanţei titularilor de avans: 
Debit contul 226 „Creanțe ale personalului”                                                      –     200 lei 
Credit contul 331 „Corecţiile ale rezultatelor anilor precedenţi”                          –     200 lei; 
8) Se reflectă suma neînregistrată în anii precedenţi a avansurilor acordate 
curente: 
Debit contul 224 „Avansuri acordate curente”                                                    –   4 200 lei 
Credit contul 331 „Corecţiile ale rezultatelor anilor precedenţi”                          –  4 200 lei; 
9) S-a calculat la finele anului de gestiune suma datoriei curente privind impozitul 
pe venit aferentă corectărilor rezultatelor anilor precedenţi 
(3100+1700+2500+200+4200-1200-500-900) x 0,12 = 1 092: 
Debit contul 331 „Corecţiile ale rezultatelor anilor precedenţi”                             – 1092 lei 
Credit contul 534„Datorii faţă de buget”                                                                – 1092 lei. 

Totodată, se prezintă Declarația fiscală privind impozitul pe venit din activitatea de 
întreprinzător corectată. 

10) La reformarea bilanţului corecţiile rezultatelor anilor precedenţi se 
decontează la profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi: 

Debit contul 331 „Corecţiile ale rezultatelor anilor precedenţi”                 –  8008 lei 
Credit contul 332 „Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) a anilor precedenţi”                                                         

– 8008 lei. 
Ca derogare de la regula generală, pct.341 al S.N.C. „Politici contabile, modificări 

ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare”[8] prevede corectarea erorilor 
comise în perioadele de gestiune precedente, mărimea cărora nu depășește limita stabilită 
de legislație, pe seama veniturilor și cheltuielilor curente. Această prevedere va diminua 
semnificativ numărul de corecții ale rezultatelor perioadelor precedente și va facilita 
activitatea contabililor. 

Răspunderea pentru ținerea contabilității şi raportarea financiară revine:  
a) conducătorului, administratorului – pentru entitățile persoane juridice care 

desfăşoară activitate de întreprinzător, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de 
organizare, reprezentanțelor permanente şi filialelor entităților nerezidente, organizaţiilor 
necomerciale și reprezentanțelor entităților nerezidente; 

b) conducătorului, directorului – pentru entitățile autorităților/instituțiilor, cu excepția 
autorităților/instituțiilor bugetare; 

c) fondatorului – pentru entitățile persoane fizice care desfăşoară activitate de 
întreprinzător, cu excepția titularilor patentei de întreprinzător;  

d) persoanei fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (notar, 
avocat, executor judecătoresc, mediator, administrator autorizat) – pentru entitățile 
persoanelor fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (notari, 
avocaţi, executori judecătoreşti, mediatori, administratori autorizați) și birourilor înfiinţate 
de acestea precum și cabinetelor individuale ale medicilor de familie. 

Persoanele care poartă răspundere pentru ţinerea contabilităţii şi raportarea 
financiară sunt obligate (art.18 alin. (3) din LCRF) [6]:  
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 să asigure organizarea şi ţinerea contabilităţii în mod continuu din data 
înregistrării de stat a entităţii până la data lichidării acesteia;  

 să asigure elaborarea, aprobarea şi aplicarea politicilor contabile în conformitate 
cu standardele de contabilitate şi alte acte normative;  

 să asigure elaborarea şi aprobarea:  
 planului de conturi contabile de lucru al entităţii, după caz;  
 procedeelor interne privind contabilitatea de gestiune;  
 formularelor documentelor primare şi a registrelor contabile;  
 regulilor privind circulaţia documentelor şi tehnologia de prelucrare a informaţiei 

contabile;  
 să asigure întocmirea completă şi corectă, precum și integritatea şi păstrarea 

documentelor contabile;  
 să organizeze sistemul de control intern;  
 să asigure documentarea faptelor economice şi reflectarea acestora în 

contabilitate;  
 să asigure respectarea actelor normative în vigoare;  
 să asigure întocmirea, prezentarea şi publicarea, după caz, a situaţiilor 

financiare, standardele de contabilitate şi alte acte normative 
Persoanele care întocmesc şi/sau semnează documentele, precum şi cele care le 

înregistrează în contabilitate poartă răspundere disciplinară, civilă, contravențională şi/sau 
penală, conform legislaţiei în vigoare (art. 34 din LCRF[6]). 

Principalele sancțiuni, care sunt stabilite pentru încălcarea regulilor de perfectare şi 
prezentare a documentelor primare și registrelor contabile, stabilite de Codul fiscal (în 
continuare CF) [3], Codul penal (în continuare CP) [4] și Codul contravențional (în 
continuare CC) [2], sunt prezentate în tabelul ce urmează: 

 
Tabelul 1 

Sancţiunile stabilite pentru încălcarea regulilor de perfectare şi prezentare a 
documentelor primare şi registrelor contabile 

Actul 
normativ  

Tipul încălcării Mărimea sancţiunii 

CF, art.253 
 alin. (1) 

Neprezentarea de date, informaţii şi documente, 
necesare Serviciului Fiscal de Stat (SFS), asupra 
problemelor care apar în timpul controlului 

Amendă 
4000 - 6000 lei 

CF, art.254 
 alin. (1) 

Neasigurarea emiterii la echipamentul de casă şi 
de control a bonului de casă de valoarea sumei 
real încasate/primite, utilizarea echipamentului de 
casă şi de control care nu este sigilat de SFS în 
modul stabilit, utilizarea echipamentului de casă şi 
de control care nu este înregistrat la Serviciul 
Fiscal de Stat în modul stabili 

Amendă 
5000 -15000 lei 

CF, art.254 
 alin. (8) 

Utilizarea terminalului de plată în 
numerar/aparatului de schimb valutar care nu 
este înregistrat la SFS în modul stabilit şi/sau 
utilizarea terminalului de plată în 
numerar/aparatului de schimb valutar fără a emite 
documentul/bonul fiscal 

Amendă 
5000 -15000 lei 

CF, art.2541  
alin. (1) 

Efectuarea transporturilor auto de călători prin 
servicii ocazionale, inclusiv turistice sau în regim 
de taxi, fără a dispune de actul permisiv pentru 
acest gen de activitate (copia autorizată a 

Amendă 
5000 -15000 lei 
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acestuia), foaie de parcurs, listă de control sau 
contract de prestări servicii pentru traficul intern 
de călători şi documente de plată care confirmă 
achitarea serviciilor de către beneficiar 

CF, art.2541  
alin. (1) 

Efectuarea de către agentul transportator a 
transporturilor auto de călători prin servicii 
regulate în trafic urban, suburban, interurban, 
raional sau internaţional fără emiterea şi/sau 
raportarea biletelor (bilet – bon de casă) 

Amendă 
5000 -15000 lei 

CF, art.257  
alin. (2) 

Folosirea formularelor tipizate de documente 
primare cu regim special de un alt model decît cel 
stabilit prin act normativ în vigoare, precum şi 
folosirea formularelor tipizate de documente 
primare cu regim special plastografiate sau 
străine 

Amendă 
25%-35% 

din suma operaţiunilor 
economice înscrise în 
astfel de documente 

CF, art.257 
 alin. (5) 

Neasigurarea păstrării dărilor de seamă fiscale 
şi/sau a documentelor de evidenţă şi/sau a 
benzilor de control (benzilor de control pe suport 
electronic specializat) şi/sau lipsa totală ori 
parţială a contabilităţii, ceea ce face imposibilă 
efectuarea controlului fiscal 

Amendă 40000-60000 
lei, cu calcularea, după 

caz, a impozitelor şi 
taxelor respective 

CF, art.2571 Neeliberarea facturii fiscale în cazul bunurilor 
gajate 

Amendă 20% - 30% 
din valoarea tranzacţiei 

debitorul gajist 
CF, art.260  

alin. (1) 
Nerespectarea modului de întocmire şi de 
prezentare a dării de seamă fiscale 

Amendă 200-400 lei  sau 
500-1000 lei pentru 

fiecare dare de seamă 
fiscală, dar nu mai mult 
de 2000 sau 10 000 de 
lei pentru toate dările de 

seamă fiscale 
CF, art.260 

 alin. (4) 
Neprezentarea facturii fiscale în termenele 
prevăzute la art.117 şi 1171  al CF 

Amendă 3000-3600 lei 
pentru fiecare factură 

fiscală neprezentată, dar 
nu mai mult de 72000 lei 

pentru toate facturile 
fiscale neprezentate în 

termenele stabilite. 
CF, art.2601 Neprezentarea sau prezentarea tardivă, 

neconformă, neautentică beneficiarului a 
documentelor privind plăţile şi/sau impozitele 
reţinute 

Amendă 300 - 500 lei 
pentru fiecare informaţie, 
dar nu mai mult de 5000 

de lei. 
CF, art.2602 Neprezentarea informaţiei ce ţin de efectuarea 

plăţilor salariale de către rezidenţii parcurilor 
pentru tehnologia informaţiei 

Amendă în mărime de 
200 de lei pentru fiecare 
informaţie, dar nu mai 
mult de 5000 de lei. 

CP, art.244 
alin (1) 

Includerea intenţionată în documentele contabile, 
fiscale şi/sau financiare, inclusiv în cele electronice, a 
unor date vădit denaturate, dacă suma cumulativă a 
impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi medicale 
neachitate depăşeşte 50 de salarii medii lunare pe 
economie prognozate 

Amendă în mărime 3500 
- 5000 de unităţi 

convenţionale sau cu 
închisoare de pînă la 2 
ani şi 6 luni, cu privarea 
de dreptul de a ocupa 



 

126 

anumite funcţii pe un 
termen de pînă la 5 ani, 
iar persoana juridică se 
pedepseşte cu amendă 
în mărime 5000-8000 

unităţi convenţionale cu 
privarea de dreptul de a 

exercita o anumită 
activitate. 

CP, art.244 
alin (2) 

Dacă suma cumulativă a impozitului, taxei 
prevăzute de Codul fiscal, contribuţiei de asigurări 
sociale de stat obligatorii sau primei de asigurare 
obligatorie de asistenţă medicală aferente unui an 
fiscal depăşeşte 100 de salarii medii lunare pe 
economie prognozate 

Amendă 5000-7000 de 
unităţi convenţionale sau 
cu închisoare de pînă la 

5 ani cu privarea de 
dreptul de a ocupa 

anumite funcţii pe un 
termen de la 2 la 5 ani, 
iar persoana juridică se 
pedepseşte cu amendă 
în mărime 10000 -16000 
de unităţi convenţionale 

cu privarea de dreptul de 
a exercita o anumită 

activitate sau cu 
lichidarea persoanei 

juridice. 
CC, art. 295  

alin. (1) 
Neîndeplinirea cerinţelor legislaţiei referitor la 
alegerea sistemului şi formei de ţinere a 
contabilităţii şi la aplicarea politicii de contabilitate, 
precum şi neasigurarea controlului asupra 
documentării faptelor economice şi reflectării lor 
în contabilitate, admise de către persoana 
responsabilă de organizarea unei astfel de 
evidențe şi de control 

Amendă 15 -45 de unități 
convenționale aplicată 
persoanei cu funcție de 

răspundere 

CC, art. 295  
alin. (2) 

Nerespectarea regulilor stabilite de legislaţie 
privind reflectarea în conturi şi în registrele 
contabile a faptelor economice 

Amendă 3-6 unităţi 
convenţionale aplicată 

persoanei fizice, cu 
amendă de la 15 la 45 de 

unităţi convenţionale 
aplicată persoanei cu 
funcţie de răspundere 

CC, art. 295  
alin. (3) 

Neîntocmirea documentelor primare şi a 
documentelor primare cu regim special ori 
nerespectarea cerinţelor de perfectare a acestora, 
perfectarea incompletă sau inadecvată a 
documentelor primare şi a documentelor primare 
cu regim special ori prezentarea acestora în 
contabilitate cu întîrziere 

Amendă de la 12 la 45 
de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei 
responsabile de 

întocmirea, semnarea şi 
prezentarea 

documentelor primare 
CC, art. 295  

alin. (4) 
Prezentarea în organul abilitat să colecteze 
rapoartele financiare a rapoartelor financiare care 
nu corespund formei stabilite de legislaţie sau 
care nu reflectă toate datele stabilite pentru 
această formă ori prezentarea incompletă sau cu 

Amendă de la 15 la 45 
de unităţi convenţionale 
aplicată persoanei cu 
funcţie de răspundere 
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date eronate a rapoartelor financiare, ori 
neprezentarea acestora în termenul stabilit de 
legislaţie 

CC, art. 295  
alin. (7) 

Pierderea, sustragerea sau distrugerea 
documentelor contabile pînă la expirarea 
termenului de păstrare a lor, conform regulilor 
stabilite de Organul de Stat pentru 
Supravegherea şi Administrarea Fondului 
Arhivistic al Republicii Moldova, sau nerestabilirea 
lor, conform legislaţiei, în termen de pînă la 3 luni 
din momentul constatării faptului respectiv 

Amendă de la 6 la 9 
unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, 
cu amendă de la 12 la 18 

unităţi convenţionale 
aplicată persoanei cu 
funcţie de răspundere 

CC, art. 295  
alin. (8) 

Acțiunile specificate la alin. (7) săvîrşite 
intenționat 

Amendă de la 30 la 42 
de unităţi convenţionale 
aplicată persoanei fizice, 

cu amendă de la 90 la 
180 de unităţi 

convenţionale aplicată 
persoanei cu funcţie de 

răspundere 
CC, art. 295  

alin. (9) 
Neîndeplinirea cerinţelor privind utilizarea în 
evidenţa analitică şi sintetică a formularelor 
stabilite în actele normative în vigoare, precum şi 
nerespectarea modalităţii de efectuare a 
inventarierii 

Amendă de la 15 la 30 
de unităţi convenţionale 
aplicată persoanei cu 
funcţie de răspundere. 

Sursa: [2], [3], [4] 
 
Sancţiunile pentru încălcările de perfectare a documentelor primare şi registrelor 

sunt foarte dure. După părerea noastră, sancţiunile sunt prea mari şi, chiar putem spune 
că sunt, exagerate. Totodată, considerăm că  în anumite situații sancțiunile ar putea fi 
reduse, în special, în cazul neprejudicierii bugetului de stat.  
 În situaţiile financiare ale entităţii, conform p. 46 alin. (3) S.N.C. „Politici contabile, 
modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”[8] se prezintă cel puţin 
următoarele informaţii privind erorile contabile: 

a) natura erorii semnificative aferente oricărei perioade precedente şi valoarea 
corectării respective; 

b) informaţiile comparative retratate retroactiv în urma corectării erorilor 
semnificative aferente oricărei perioade precedente; 

c) faptul privind imposibilitatea retratării retroactive a informaţiilor comparative. 
 

Concluzii 
Investigațiile efectuate ne permit să concluzionăm următoarele: 

 1) Contabilii trebuie să verifice periodic informaţia contabilă calculată şi prezentată 
pentru a nu admite erori și sancțiuni aferente acesteia. În cazul depistării erorilor contabile 
este necesară corectarea lor rapidă în corespundere cu cerințele legislației în vigoare. 

2)  Politicile contabile a entității trebuie să conțină modul de recunoaștere a erorilor 
contabile nesemnificative în raport cu pragul de semnificaţie determinat în mărime 
absolută sau relativă. 

3) În cazul neprejudicierii bugetului de stat privind erori de perfectare documentară 
se recomandă reducerea sancțiunilor; 

4) Erorile contabile, care influențează rezultatul financiar al perioadelor de gestiune 
precedente vor condiționa modificarea Declarației fiscale privind impozitul pe venit din 
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activitatea de întreprinzător. 
5) Erorile contabile depistate trebuie dezvăluite în notele explicative la situațiile 

financiare. 
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Abstract 

Prin a doua jumătate a secolului XV se cunoștea o amplă dezvoltare a economiei. 
În aceea perioadă începe era marilor descoperiri geografice care provoacă o adevărată 
revoluție în viața economică a Europei. În condițiile schimbărilor progresive a lumii 
economice logic apare necesitatea de o descriere a sistemului de ținere a contabilității. 
Exercitarea gândirii contabile a fost redată în lucrarea lui Luca Pacioli ,,Tractatul de 
Computis et Scripturis” (Tratat de conturi și înregistrări), editată în1494. În articolul dat se 
acordă o atenție deosebită marii porniri în dezvoltarea contabilității în scopul ținerii 
registrelor Memorial, Jurnal, Cartea Mare și apariția conturilor de avere (Casa) și 
proprietatea (Capital) descriind folosirea metodei dublei înregistrări. 

Putem constata că acum au trecut 527 de ani noțiunea de capital exprimă într-o 
singură sumă valoarea totală a mijloacelor inițiale, de unde rezultă egalitatea A=C (averea 
= capital). 

Cuvinte cheie: schițe istorice, dubla înregistrare, contabilitatea naturală, valoarea 
bănească a bunurilor, capital, profit și pierderi, principii și postulate în contabilitate. 

 
Introducere 

Datorită istoriei contabilităţii se poate determina dinamica dezvoltării proceselor 
economice, descrierea legislaţiei schimbărilor acestora. Istoria economiei reflectă evoluţia 
metodelor, metodologiei şi formării categoriilor. Datorită studierii istoriei contabilităţii se 
cunoaşte nu atât istoria omenirii, dar, mai cu seamă, istoria problemelor şi căilor de 
soluţionare, descoperirea „dramei ideilor” în jurul acestora. Orice prezent trece în istorie şi, 
totodată, ne orientează spre un viitor mai bun. De aceea, prin cercetarea istoriei, teoriilor şi 
metodelor dezvoltării contabilităţii pentru viitoarele generaţii trebuie să rămână acea moştenire 
ştiinţifică în domeniul dat, ceea ce va facilita căutarea altor noi idei. Filozoful Heraclit (a.540-
480 î. e. n) care trata ştiinţific realitatea universului spunea că totul este în curgere şi 
schimbare, dar filozoful Parmenide (540-470 î. e. n) considera că în același univers totul este 
fără curgere şi fără schimbare. Din punct de vedere istoric şi unul şi altul au dreptate .Iar din 
punct de vedere ştiinţific, dacă să studiem istoria apariţiei şi dezvoltării contabilităţii totul 
trebuie studiat şi utilizat în mod creativ. 

Teoria şi practica contabilităţii prezintă probleme strâns corelate între ele. 
Ca să faci ceva trebuie să ştii ce faci, pentru ce faci şi cum să faci. La aceste întrebări 

răspunde nu numai practica contabilității, dar şi mai mult răspunde teoria acesteia. Pentru a 
răspunde la ea e necesar de dezvoltat gândirea, cercetarea și studierea fenomenelor în cursul 
istoric: Ce a fost ? Ce este? Ce poate fi ceva raţional? 

În aspectul dat se cere un proces de modernizare a teoriei, a ştiinţei contabile. Pentru 
aceasta noi ne adresăm la istoria contabilităţii. 

Contabilii înşişi, la anumite niveluri succesive, mereu rezolvau trei probleme: evidenţa 
să dispună de un nivel maxim de informatizare cu date corecte; evidenţă contabilă să devină 
simplă şi ieftină; informaţia să fie cât mai oportună. Dar rezolvarea acestor probleme conţine 
şi unele contraziceri, care se trag din trecutul îndepărtat, deoarece interesele proprietarului, 
administratorului, angajaţilor, creanţelor şi datoriilor sunt contradictorii. De aceea, cineva era 
nemulţumit de contabilitate, iar vinovatul totdeauna era contabilul. În studierea categoriilor 
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ştiinţifice ale contabilităţii savanţii-contabili foloseau diferite accese, printre care s-au depistat 
accese cu caracter filozofic, documentar, sintetic, analitic.  

Cea mai de bază perioadă a studierii acceselor ştiinţifice ale contabilităţii se referă la 
secolul al XV-lea, odată cu apariţia lucrării savantului de matematică din Italia – Luca Paciolo 
„Tractat despre conturi şi înregistrări” (1494).  

Pentru specialiștii din domeniul prin studierea istoriei contabilității se atinge scopul de a 
cerceta și a cunoaște ideile, metodele din istoria trecutului, de a se orienta în rezolvarea 
problemelor curente și de a prognoza unele decizii, de a simplifica și a asigura utilizatorii cu o 
informație contabilă oportună, reală și relevantă, întru asigurarea unui viitor mai bun al 
societății noastre. 
 

Rezultatul cercetărilor și discuții 
Istoria contabilităţii se cunoaște mai mult de şase mii de ani, începând cu dezvoltarea 

ei dintr-o stare primitivă. Apariţia contabilităţii a fost influenţată de activitatea economică a 
omului. În primele milenii s-a dezvoltat evidenţa unigrafică (partida simplă), prin care faptele 
economice se măsurau numai în unităţi naturale. Contabilitatea simplă se desfăşura în 
perioade de: inventariere; cont curent; mijloacele bănești – obiecte de evidenţă; mijloacele 
băneşti ca obiecte de evidenţă se combină cu evidenţa decontărilor; mijloacele băneşti şi 
contocorentul s-au răspândit asupra patrimoniului.  

Sistemul contabilităţii simple s-a prezentat ca sistem de observare şi control asupra 
tuturor proceselor economice. Prin aceasta s-a constituit ca unicul sistem de evidenţă şi 
control asupra mijloacelor materiale şi băneşti precum şi a decontărilor.  

Însă sistemul de contabilitate simplă, având un şir de neajunsuri nu asigura reflectarea 
deplină: evidenţa se ţinea cu aproximaţie, prezenta numai un caracter de înregistrare, fără 
desfăşurarea conţinutului juridic şi economic al faptelor economice, nu se determina în 
evidenţă profitul, nu se calcula totalul, prin care ar putea fi controlată corectitudinea 
înregistrării contabile. Numai cu începutul Evului mediu în a.476 î.e.n. apar banii. Creşterea 
veridicităţii şi întemeierii juridice la înregistrări contabile a influenţat concepţia dreptului roman 
şi apariţia dreptului comercial. Comercianţii folosindu-se de judecăţi supravegheau unele 
cerinţe către înregistrări: modul de înregistrări cronologic nu prevedea loc liber între paginile 
cărţilor, fiecare operaţiune se întemeia prin document primar etc.  

În epoca evului mediu apar două direcţii de evidenţă contabilă: camerală şi 
contabilitate simplă. Contabilitatea camerală se baza pe obiectul principal de evidenţă; se 
recunoştea casa, încasările şi plăţile ieşite din ea. Contabilitatea simplă presupunea evidenţa 
patrimoniului, inclusiv şi casa, iar veniturile şi cheltuielile încă nu se puteau calcula. Conturile 
patrimoniale erau folosite prin debit şi credit. Dar conturile de mijloace proprii încă nu erau în 
folosinţă.  

În epoca Renaşterii înscrierile simple nu îi satisfăceau pe romani: prin dezvoltarea 
comerţului apăreau şi se studiau noi forme de conturi, se modificau tipurile de înregistrări. 
Formele noi de înregistrări contabile erau folosite la comercianţii italieni, deoarece, în timp, 
Italia a devenit nu numai centru intelectual în lume, dar a devenit şi un centru de comerţ 
mondial.  

Descoperirea tiparului în secolul al XV-lea a contribuit mult la dezvoltarea contabilităţii. 
Asupra creşterii şi dezvoltării acesteia, de la o etapă la alta, a influenţat şi apariţia dublei 
înregistrări (în debit şi credit). Abordări ştiinţifice aferente legii dublei înregistrări se atribuie, 
după concepțiile lui Raimond de Ruver, evului mediu (a.1150 – a.1250). În anul 1494 sistemul 
dublei înregistrări a fost descris de savantul matematician, călugărul din Fraţisco, prietenul lui 
Leonardo da Vinci – Luca Paciolo ( 1445-1517), în tratatul al XI-lea: „Despre conturi şi 
înregistrări”, din lucrarea: „Suma de Aritmetică, geometrie, proporţiuni şi proporționalități”. Mai 
târziu acest sistem de contabilitate a fost numit sistemul „vechi italian”. De fapt, în Tratatul 



 

131 

„Despre conturi şi înregistrări” Luca Paciolo, prin analiza operaţiilor economice şi metodelor de 
înregistrări în Memorial, Jurnal, Cartea mare, și cartea de inventar, care deja erau folosite în 
practică, a descris legea dublei înregistrări şi a demonstrat că având la bază sistemul dat se 
poate de construit un sistem de conturi şi cărţi binevenit la orice gospodărie.  

Deci din aceasta se dovedeşte că dubla înregistrare apăruse încă până la Luca 
Paciolo. Dar el doar a descris deja sistemul înfiinţat.  

De fapt este dovedit că prima carte cu descrierea dublei înregistrări a fost cea a lui 
Benodecto Cotruli:„Despre comerţ şi comerciantul contemporan”. Manuscrisul a apărut în 
1458, dar cartea a fost tipărită abia în 1573. De aceea de toţi savanţii este recunoscută prima 
lucrare tipărită a lui Luca Paciolo, care a contribuit considerabil la noua dezvoltare a 
contabilităţii.  

Dubla înregistrare în cel mai reuşit mod reflectă pe deplin procesul economic. Sistemul 
de conturi a fost completat cu conturi de mijloace proprii, dar conturile de materiale au căpătat 
o estimarea valorică, ceea ce a creat posibilitatea de reflectare în formă dublă.  

Apariţia conturilor operaţionale, care în forma contingentă fixează modificarea şi 
mişcarea mijloacelor, a influenţat la evaluarea sistematică asupra capitalului, beneficiilor şi la 
contabilitatea tuturor obiectelor şi a operaţiilor în valoare bănească.  

Dubla înregistrare, fiind un instrument al contabilităţii, a format un sistem strict care a 
facilitat ţinerea controlului riguros privind păstrarea bunurilor, precum şi dirijarea acestora. 

În perioada măreţelor descoperiri şi nemijlocit a descoperirii de către Cristofor Columb, 
în 1492, a Americii se constituie şi măreaţa revoluţie ştiinţifică prin apariţia contabilităţii 
digrafice (dublei înregistrări în contabilitate). Au trecut veacuri şi numai în sec. al XX-lea s-a 
evaluat măreţia descoperirilor din timpurile lui Luca Paciolo.  

Filozoful şi culturologul german Osvald Shpengler (1880-1936) a divizat în epoca 
precedentă trei persoane, celebrităţi, care au format civilizaţia europeană: Columb, Copernic 
şi Paciolo. Ei au schimbat lumea. 

Fără contabilitate creşterea economică nu putea avea loc. Conturile au apărut demult, 
dar evidenţa se baza pe mărimi în unităţi naturale și numai decontările şi casa se țineau în 
bani.  

Rezultatele gospodăreşti se exprimau prin venitul, creşterea bogăţiei(avuţiei) şi nu prin 
categorii indirecte, cum ar fi profitul.  

Şi numai prin introducerea etalonului general valoric în economie a apărut dubla 
înregistrare.  

De la bun început înregistrarea dublă putea să apară prin sensul simplu de mişcare:  
- s-a vândut marfă;  
- au intrat banii;  
De aici concluzia: debit la contul „casa” – banii credit la contul „mărfuri” – în mărime 

naturală;  
Dar când toate obiectele, bogăţia au fost valorizate în bani – dubla înregistrare s-a 

stabilizat ca o adevărată înregistrare a două sume de două ori: intrare, ieşire (Dt, Ct) cu 
aceeaşi sumă valorică. Aceste înregistrări puteau avea loc şi în perioada unigrafismului.  

Dar deplina dublă înregistrare în contabilitate putea avea loc doar odată cu apariţia 
conturilor de mijloace proprii şi mijloace materiale, care au căpătat estimare bănească 
(valorică). Aceste evenimente apăruseră abia prin secolul al XIII-lea.  

La baza acestora întârzieri au stat 5 motive:  
1. banii se foloseau rar;  
2. psihologia contabilului era numai prin înregistrarea primitivă: scria ce vedea, ce avea 

loc în viaţă;  
3. profitul ca o categorie principală nu a căpătat o recunoaştere generală, cumpărătorul 

mai mult foloseau categorii de consumuri (cheltuieli), decât cele financiare;  
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4. banii, în principal, îndeplineau funcţia de achitare şi de încasare şi pentru măsurarea 
cifrei de afaceri, volumul de circulaţie. Procesele gospodăreşti se măsurau în mărimi naturale 
şi nu în mărimi băneşti;  

5. de-a lungul veacurilor oamenii s-au obişnuit psihologic de a măsura nivelul vieţii nu 
prin bani, dar prin bogăţie naturală, avuţie.  

Odată cu apariţia băncilor, comerţului – decontările au influenţat la măsurarea 
circulaţiei, patrimoniului integral în mărime valorică, bănească (vânzarea mărfurilor, 
procurarea lor).  

Dar erau şi fapte de conţinut: se furau mărfuri, ardeau clădiri, mureau animalule etc. 
Deci aceste cazuri nu puteau fi trecute prin dubla înregistrare fără cont de capital.  

Cu anii, înregistrarea dublă din aspect tehnic a trecut în conţinut economic, financiar. 
Datorită acestei metodologii apar conturile „Capital” şi „Profit şi pierderi”, prin care putea fi 
evidenţiată proprietatea, datoria, rezultatul financiar al întreprinderii.  Bogăţia se măsura prin 
creşterea capitalului şi beneficiilor.  

Ghiote menţiona că contabilitatea dublă a apărut cândva şi a demonstrat o descoperire 
măreaţă a raţiunii omeneşti.  

În dezvoltarea sa contabilitatea dublă a parcurs câteva etape:  
 prin dubla înregistrare se reflectă toate valorile aflate la întreprindere;  
 folosirea contului „capital” a transformat totalitatea statistică în unicul sistem 

informaţional;  
 înregistrarea operaţiilor economice a dat posibilitate de a controla corectitudinea 

înregistrării datelor la conturi în cartea mare; egalitatea înregistrărilor în debit şi credit 
demonstra dacă corect s-au înregistrat operaţiile economice;  

 introducerea banilor ca funcţie a mărimii valorice a împărţit obiectele contabilităţii în 
naturale, care se măsurau în bani şi monetare – banii şi echivalentele acestora;  

 la început profitul sau pierderile se înregistrau la contul „Capital”, doar în secolul al 
XV-lea modificările capitalului au început a se înregistra la contul „Profit sau pierderi” .  

 dubla înregistrare a apărut în comerţ şi putea fi depistată şi prin băncile Italiei 
(Florenţa şi Veneţia).  

Dubla înregistrare a condus la următoarele consecinţe: 
1. pentru a controla corectitudinea înregistrărilor s-a introdus contul proprietarului, care 

a căpătat o interpretare economico-juridică cu denumirea contului de „Capital”;  
2. înregistrarea dublă a îmbunătăţit condiţiile pentru determinarea profitului sau 

pierderii;  
3. introducerea unicului măsurător (etalon) bănesc a confirmat începutul celei mai mari 

revoluţii, deoarece mulţimea obiectelor evidenţiate printr-un măsurător a adus la o mulţime de 
fapte condiţionate în informatica economică.  

Luca Paciolo a folosit dubla înregistrare prin principiul teoretic:  
1. suma soldurilor conturilor debitoriale totdeauna coincide cu suma soldurilor creditare;  
2. suma rulajelor debitoare la conturi este egală cu suma rulajelor creditoare ale 

conturilor.  
Aceste postulate sau răspândit întâi de toate în Europa, iar mai apoi în toată lumea.  
Luca Paciolo considera că profitul prezintă diferenţa dintre suma intrărilor şi plăţilor. 

Deci bogăţia constituia suma deţinută de bani. Profitul se calcula prin diferenţa dintre preţul de 
vânzare şi costul mărfurilor vândute.  

Pacioli a mai prezentat şi unele cerinţe:  
1. Nu poţi pe cineva să-l consideri debitor, fără a-i demonstra că este dator chiar dacă 

acest fapt economic ar fi raţional, binefăcător;  
2. Nu poţi pe nimeni să-l consideri creditor, prin nişte condiţii impuse fără bunăvoinţa 

acestuia.  
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Datorită apariţiei lucrării lui Luca Paciolo multe lucruri în contabilitate s-au reconstruit în 
baza dublei înregistrări. Au început să apară unele cheltuieli în calitate de capitalizare. 

Dacă până la el unele înregistrări de procurare ale mărfurilor sau imobilului se 
constatau ca cheltuieli: debit contul „Cheltuieli” şi credit contul „Casa”, atunci mai târziu apar 
alte formule înregistrate la conturi prin procurare: debit contul „Mărfuri” sau „Imobilul” şi credit 
contul „Casa”. 

Astfel, a avut loc capitalizarea cheltuielilor. Cheltuielile vor apărea prin amortizarea, 
folosirea imobilului sau a mărfurilor vândute.  

Meritul lui Luca Paciolo în dezvoltarea contabilităţii constă în următoarele realizări:  
 A descris prima dată înregistrarea dublă şi a făcut unele încercări de a le descrie 

teoretic.  
 A propus personificarea conturilor, astfel responsabilizând persoanele.  
 A descris obiectul evidenţei contabile în calitate de activitate economică a unei 

întreprinderi aparte.  
 A expus conturile contabile ca un sistem care formează un plan, prin care se poate 

reflecta orişice fapt economic (operaţiune) la întreprindere.  
 A introdus o modelare combinată prin enumerarea tuturor operaţiilor teoretice 

posibile, mai ales, de procurare a mărfurilor.  
 A presupus existarea unor principii ale contabilităţii, care nu erau clare în funcţie pe 

timpurile acelea.  
Printre cele mai principale pot fi:  
1. Consecutivitatea în contabilitate – respectarea cronologică în procesul de efectuare 

a procedurilor de înregistrări în registre: Memorialul, Cartea Mare, Registrul etc.  
2. Claritatea – informaţia trebuie să fie expusă cu maximă claritate pentru toţi.  
3. Nesepararea patrimoniului firmei cu patrimoniul stăpânului (proprietarului) personal 

în contabilitate, care demonstrează o sumă unică de capital.  
4. Dualitatea (dubla înregistrare )în contabilitate. Fiecare operaţie economică se 

înregistrează prin „debit ” şi „credit”. Acest principiu este meritul principal şi nemuritor al lui 
Luca Pacioli.  

5. Obiectul contabilităţii – descrierea operaţiunilor legate de mișcarea patrimoniului şi 
banilor prin decontări în proces de activitate economică a întreprinderii. 

6. Concordanţa – cheltuielile ţinute într-o perioadă de timp trebuie să se acorde cu 
veniturile în aceeaşi perioadă de timp (mai ales, cheltuielile de capitalizare, de vânzare etc.).  

7. Relativitatea – în pofida faptului că contabilitatea trebuie să deţină numai date 
exacte, absolut corecte, Luca Paciolo a observat multe date relative, deoarece comerciantul 
întotdeauna se află printre acei care îi sunt datori (debitori) şi printre acei la care el însuşi le 
este dator cu bani. În aceste cazuri tot timpul persistă convenţionalitatea că debitorii nu vor 
achita datoriile şi creditorii vor suporta pierderi, iar proprietarul va falimenta.  

8. Etica – Paciolo confirmă că contabilul poate fi o persoană absolut cinstită şi corectă. 
Această persoană poate fi numai creştinul, persoana care crede în Dumnezeu. În baza celor 
relatate constatăm că în contabilitate fiinţau înregistrări ce conţineau rugăciuni către Sfântul 
Dumnezeu la început de înregistrare a operaţiunilor. Din aceasta a rezultat şi „un credo” al 
profesiei în contabilitate – de nu a păcătui, adică de a nu comite greşeli în contabilitate. 
Contabilul trebuie să dispună de corectitudine şi conştiinciozitate.  

„Înregistrarea dublă” ca expresie a apărut mai târziu. Prima expresie apare în lucrarea 
lui D.A.Taliente (1525), dar a fost răspândită, mai apoi, datorită lui Pietro Paolo Scali (1755). 

Denumirea dată putea fi obţinută datorită dualităţii la diverse elemente contabile:  
a) două tipuri de înregistrări – cronologică şi sistematică;  
b) analitică şi sintetică;  
c) două grupe de conturi – materiale şi personale (de decontare);  
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d) două direcţii – debit şi credit la fiecare cont contabil;  
e) aceeaşi sumă se înscrie de două ori în debit şi în credit;  
f)două poziţii ale patrimoniului – 1. la stânga: activele, la dreapta: pasivele; 2. 

disponibilitatea mijloacelor proprii;  
g) două puncte de mişcare: intrare şi ieşire;  
h) două persoane participă: una primeşte, alta transmite.  
Caracterizarea metodelor și metodologiei, precum și principiilor de înregistrări în 

contabilitate a fost manifestată și prin secolele XVI-XX de mulți savanți europeni, americani. 
Însă prioritate totuși aparține marelui savant matematician din Italia Luca Pacioli, deoarece 
izvorul și conținutul fenomenului ”Dubla înregistrare”, (”partida dublă la conturi”) este pornit de 
această celebritate în contabilitate. Legea Contabilității și Standardele de Contabilitate și de 
raportare financiară în Republica Moldova astăzi reflectă o prelungire a istoriei contabilității 
reieșind din prevederile aferente utilizării conturilor contabile din Planul General și 
metodologiei evaluării și recunoașterii elementelor contabile determinat de aceste acte 
legislative și normative. 

 
Concluzii 

Odată cu descoperirile măreţe în Epoca Renașterii, de rând cu descoperirea Americii 
(a.1492) de Cristofor Columb se constituie şi măreaţa revoluţiei ştiinţifică prin apariţia 
digrafismului (dublei înregistrări) în contabilitate, înregistrată în Veneţia (Italia). În această 
perioadă se editează lucrarea lui Luca Pacioli „Suma de Aritmetică, geometrie, proporţiuni şi 
proporționalități”, cu un compartiment „Tratat despre conturi şi înregistrări” (1494).  

S-au perindat veacuri, dar numai în sec. al XX-lea a fost apreciată la justa valoare 
grandioasa descoperire de Luca Pacioli despre esenţa dublei înregistrări în contabilitate.  

Însă apariţia dublei înregistrări a fost recunoscută numai datorită folosirii mijloacelor 
băneşti la schimb, evaluării bunurilor şi formării capitalului şi profitului la întreprindere.  
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Rezumat 

Contabilitatea reprezintă o știință economică dificilă și o activitate practică specifică. 
Aceasta are o bogată istorie practică care a conturat o metodologie autentică, individuală. 
Cu părere de rău, actualmente metodologia contabilă nu este conturată vizibil, fapt extrem 
de important pentru teoreticieni și, nu în ultimul rînd, pentru practicieni. Există anumite 
probleme legate de conceptul metodologiei contabile și de versatilitatea ei în perioada 
reformei contabilității. Anume aceste aspecte sunt abordate în articolul dat cu scopul 
fundamentării conceptului metodologiei contabile, care ar permite identificarea mai vizibilă 
a problematicii contabilității în reformare. Soluționarea problemelor în cauză ar ilumina 
logica activității profesioniștilor preocupați de organizarea contabilității și cadrelor 
didactice, misiunea cărora constă în formarea noilor specialiști în domeniu.  

Ca rezultat al cercetării s-a fundamentat conceptul metodologiei contabilității cu 
componente metodologice pe aspect conceptual (conceptul teoretico-structural al 
contabilității; scopul, obiectivele contabilității; principiile contabile; obiectul contabilității; 
metoda contabilității; caracteristicile calitative ale informației) și aspect procedural-
tehnologic (documentarea; recunoașterea, calculația și evaluarea; contul; dubla 
înregistrare; inventarierea; bilanțul contabil; situațiile financiare).  

Investigația a fost efectuată prin aplicarea procedeelor metodice inerente cercetării 
realității domeniului, precum observarea, compararea, analiza, sinteza opiniilor 
cercetătorilor și prevederilor actelor normative contabile de bază. 

Cuvinte-cheie: contabilitate, reforma contabilității, metodologie contabilă, probleme 
contabile, acte normative 
 

Introducere 
Contabilitatea constituie un sistem complex de colectare, identificare, grupare, 

prelucrare, înregistrare, generalizare și de prezentare a informațiilor privind elementele 
contabile [2, art. 3 alin. (1)]. Aceasta reprezintă o știință economică dificilă și o activitate 
practică specifică, cu caracter versatil, fapt recunoscut de profesioniștii contabili, cît și de 
reprezentanții altor profesii. Peste 23 de ani contabilitatea se află în proces de reformare și 
îndepărtarea de la data aprobării Concepției reformei contabilității [1] ridică tot mai multe 
probleme metodologice teoretico-practice, atît din partea profesioniștilor preocupați de 
organizarea contabilității, cît și din partea cadrelor didactice, misiunea cărora constă în 
formarea noilor specialiști în domeniu. 

Probleme ale metodologiei contabile moldovenești, cu caracter general și particular, 
au fost identificate și analizate pe întreaga durată a reformei de diverși savanți, cercetători, 
economiști, precum Tuhari T. [14], Nederița A. [13], Țurcanu V. [11], Frecăuțeanu A. [9], 
Bajerean E. [12], Golocealova I. [11],  Brînzila L. [8] etc.  

Cu părere de rău propunerile savanţilor cu caracter conceptual rămîn numai teorie, 
nefiind implementate [11, p. 34]. 

Cercetarea în cauză este dedicată identificării problemelor metodologice ale 
contabilității moldovenești în proces de reformare prin prisma viziunii complexe teoretico-
practice a procedurii contabile. În procesul investigațiilor sunt analizate actele normative în 
vigoare și cele abrogate, problemele metodologice contabile identificate de cercetătorii din 
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țară și de peste hotare, sunt abordate probleme importante, separat pe componentele 
metodologiei contabile, sunt aplicate procedee metodice inerente cercetării realității 
domeniului, precum: observarea, compararea, analiza, sinteza. 

 
Rezultate obținute și discuții 

Ca și fiecare știință contabilitatea, cu o bogată istorie practică, are propria ei 
metodologie, cu caracter autentic, individual. Cu părere de rău, actualmente metodologia 
contabilă nu este conturată vizibil, fapt extrem de important pentru teoreticieni și, nu în 
ultimul rînd, pentru practicieni. Căci totul în orice domeniu, activitate, raport se află în 
corelație. „Teoria fără practică este moartă, practica fără teorie este oarbă” (Suvorov A., 
Kant I.). 

Se cunoaște că metodologia studiază metodele și procedeele utilizate în știință și 
principiile de organizare a cunoașterii prin prisma acceptării sau respingerii lor [10, p. 81]. 
Dar aceasta, în viziunea noastră, nu ține doar de teorie și, în același timp, nu ține doar de 
metode. Oare problemele de concept, de sistem, de conținut, de obiect, de tratamente 
contabile definitorii sau terminologie  nu se referă la aria metodologică a contabilității? 
Părerea enunțată este împărtășită și de alți cercetători contabili [16, pp. 10-11] și de 
cercetători din alte domenii [15].  

Cercetătorii Novicov A. M., Novicov D. A., interpretînd metodologia ca „știință 
despre organizarea unei activități” [14], propun schema metodologiei științei structurată pe 
elementele: caracteristica activității (specificul, principiile, condițiile, normele activității); 
structura logică a activității (subiectul, obiectul, obiectul/lucrul, forma, mijloacele, metodele, 
rezultatele activității); structura temporală a activității (fazele, stadiile, etapele activității).    

Savantul Maliuga N. M. [16, p. 9] evidențiază trei niveluri ale metodologiei contabile: 
conceptual, normativ, logic. 

Alți cercetători, printre care și Papkovskaia P. Ia. reliefează nivelurile metodologice 
structurale, precum: filosofic, științific general, științific particular sau specific, tehnologic 
(metode și tehnici specifice de cercetare) [16, p. 9].  

Economiștii Pankov D. A. și Veghera S. G. [16, p. 11] propun structura universală 
logică a metodologiei construită pe nivelurile: filosofic (fundamentul filosofic al concepției 
științifice); științific general (principiile metodologice științifice generale, metodele științifice 
generale); științific specific: teoria metodicii (problemele metodologice, scopul și 
obiectivele cercetării, principiile metodologice științifice specifice, obiectul de studiu, 
metodele științifice specifice, metodicile și tehnicile specifice de acțiune. 

În domeniul contabilității, considerăm că, ar fi logic ca metodologia să cerceteze 
elementele de bază conceptuale ale contabilității, obiectul și metoda contabilității, 
algoritmul aplicării procedeelor metodice pentru prelucrarea datelor aferente elementelor 
contabile în scopul obținerii produsului contabil, denumit informație, pe care unii 
economiști o consideră actualmente factor de producție primordial etc. În Figura 1 
prezentăm structura conceptuală a metodologiei contabile, elaborată de autor, cu 
componente metodologice sistematizate pe două aspecte, niveluri sau laturi, dintre care 
unul conceptual și unul procedural-tehnologic.  

Nu vom ignora și aspectul filosofic al metodologiei contabile, dar vom menționa că 
acesta se regăsește indirect în întreaga structură conceptuală a metodologiei contabile.  

Savantul Maliuga N. M. [16, p. 10] menționează că rolul filosofiei în contabilitate 
constă în identificarea și direcționarea omului spre conștientizarea și elaborarea nivelurilor 
practic și teoretic aflate la baza specificului științei filosofice. În raport cu contabilitatea ca 
știință, filosofia apare ca fundament conceptual general, calea cunoașterii aspectelor și 
părților lumii, societății. 

Vârsta contabilităţii RM este mai scurtă decât a statului propriu zis şi poate fi 
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considerată egală cu perioada care începe odată cu adoptarea primei legi a contabilităţii (anul 
1995) şi până în prezent. De la constituţionalitatea statului moldovenesc (anul 1991) şi până 
în anul 1997 a fost o perioadă de abandonare a sistemului contabil sovietic şi de pregătire 
pentru a trece la un sistem contabil corespunzător economiei de piaţă [11, p. 27].  

 

 
Figura 1. Conceptul metodologiei contabile 

Sursa: elaborată de autor 
 
O perioadă de mare perspectivă pentru contabilitatea autohtonă a deschis 

„Concepţia reformei contabile”, aprobată de guvern în anul 1997. Acest document a 
determinat scopul reformei contabile, dar şi a identificat sarcinile care trebuie îndeplinite 
pentru a atinge acest scop. Cercetătorii Țurcanu V. și Golocealova I. [11, p. 27] consideră 
că partea principală a reformei a decurs reuşit, deoarece actele normative necesare au 
fost elaborate în scurt timp. Acest succes se datorează nu numai finanţării externe a 
proiectului, dar şi ajutorului metodologic al specialiştilor americani, organizării chibzuite şi 
raţionale a lucrărilor din partea Ministerului finanţelor. Cu toate că pentru practicieni era 
foarte dificil de a înţelege prevederile noilor acte normative, aceştia şi unele organisme 
internaţionale au apreciat înalt rezultatele reformei. După 10 ani lucrările de mai departe în 
vederea finalizării activităţii prevăzute în cadrul  reformei au încetinit din lipsa finanţărilor şi 
a potenţialului uman. 

În anul 2008 savantul Frecăuțeanu A. menționa că sistemul contabil aplicat de 
majoritatea entităţilor s-a statornicit şi a evoluat orientat ca urmare logică a etapei iniţiale a 
reformei contabilităţii care s-a desfăşurat în Republica Moldova în anii 1996-2000. Pilonii 
de bază ai acestui sistem l-au constituit Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 
care a substituit legea analogică nr. 426-XIII din 4 aprilie 1995, Standardele Naţionale de 
Contabilitate (SNC), comentariile cu privire la aplicarea acestor standarde şi Planul de 
conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor [9, p. 92-93]. Însă în 
prezent acest sistem s-a dovedit a fi depăşit în plan conceptual şi aplicativ, nu corespunde 
cerinţelor utilizatorilor interni şi externi şi urmează a fi modificat. 

Savanții Țurcanu V. și Golocealova I. sunt de părerea că perioada dificilă îşi ia 
începutul încă din anul 2007, odată cu adoptarea celei de a doua legi a contabilităţii. 
Eşecul planului de elaborare a noilor standarde în timp de 3 ani (2008-2010) şi decizia de 
a prelungi executarea acestor lucrări cu 3 ani, adică până în 2013, confirmă acest fapt. 

Metodologia 
contabilă 

Aspect conceptual Aspect procedural-tehnologic 

Contul  

Dubla înregistrare  

Inventarierea  

Bilanțul contabil  

Situațiile financiare  

Documentarea 

Recunoașterea, calculația și evaluarea  

Conceptul teoretico-structural al 
contabilității 

Scopul, obiectivele contabilității 

Principiile contabile 

Caracteristicile calitative ale informației 

Obiectul contabilității  

Metoda contabilității  
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Totodată, teza că SNC aprobate în anul 2013 sunt elaborate nu numai în conformitate cu 
IFRS, ci şi în baza Directivelor europene, a fost o formalitate. Din conţinutul acestora nu se 
observă care principii corespund Directivelor europene [11, p. 29]. În anul 2018 ei afirmau 
că criza contabilităţii continuă. 

Deci suntem în proces de reformare a contabilității moldovenești și mai mult de 
jumătate din perioada acesteia suntem în criză. Suntem în criză că nu este concept 
contabil general filosofic, concept contabil metodologic, nu este clar ce de făcut cu haosul 
instituit, ce e cu profesia contabilă, unde e locul profesioniștilor contabili. Reforma 
contabilității este ambalată foarte frumos, dat în realitate se pare că ne aflăm în criză, 
depresie profesională. Practicienii și dascălii contabili au foarte multe întrebări, critici în 
adresa celor care implementează reforma activității, științei, profesiei.  

La acest subiect este de remarcat că, atunci cînd Ministerului Finanţelor i-a fost 
solicitat, în mod oficial, să ofere explicaţii ce reprezintă în sine aspectele problematice ale 
contabilităţii şi raportării financiare, şi după ce criterii acestea se determină, organul 
respectiv, nu a fost capabil să ofere nici un răspuns. A fost solicitat răspuns şi la alte 
întrebări aferente competenţelor sale, la care, răspuns justificat şi întemeiat, acest organ 
nu a fost capabil să prezinte. Astfel, s-a dovedit că competenţele Ministerului Finanţelor 
sînt „imaginare”, altfel spus, sînt nişte invenţii stabilite, în scopul manipulării opiniei 
publice, inclusiv, a reprezentanţilor domeniului contabil [8, pp. 128-129]. 

Unul din argumentele în favoarea necesității reformei contabilității în țară a constituit 
reglementarea excesivă ale bazelor metodologice şi organizaţionale ale contabilităţii, fapt 
ce limita posibilităţile întreprinderilor de a-şi crea o politică proprie de contabilitate, afectînd 
şi posibilităţile dezvoltării creative a profesiei de contabil, activitatea căruia nu ar fi avut un 
caracter analitic, dar era orientată, în principal, spre executarea funcţiilor de simplă 
evidenţă, spre întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare şi statistice [1]. În 
Concepția reformei contabilității s-a făcut aluzie la nivelul profesional scăzut al contabililor, 
indicîndu-se că reforma contabilităţii nu poate fi realizată fără ridicarea nivelului profesional 
al contabililor şi sporirea rolului acestora în luarea deciziilor financiare şi de gestiune. 

Observăm că la începutul reformei bazele metodologice şi organizaţionale ale 
contabilităţii erau reglementate excesiv. Ne interesează cum de în aceste condiții nivelul 
profesional al contabililor era scăzut? Și ce avem astăzi – acte normative de nivel 
european și organe de reglementare în domeniul contabilității cu competențe „imaginare”?  

Contabilul a fost, este și va fi întotdeauna creativ, dar această creativitate este 
limitată de filosofia și metodologia contabilității. Legislația Republicii Moldova 
reglementează bazele metodologice ale ținerii contabilității, iar identificarea filosofiei 
contabile, neconturată actualmente de mediul contabil, ar îndrepta munca contabilă în 
direcția necesară. Nu este clar stabilit în scopul cui acționează contabilul prin intermediul 
activității sale. În scop public sau în scop particular? Aceasta este o întrebare filosofică, 
care ține de activitatea contabilă, profesia contabilă, de etică, de societate, stat, civilizație. 

Metodologia contabilității ar trebui să contribuie maximal la dezvăluirea informației 
utilizatorilor pentru care este creată. Cunoașterea și aplicarea metodologiei este importantă 
pentru profesioniștii din domeniul contabilității, cît și pentru cadrele didactice care formează 
conceptul activității contabile noilor specialiști. Ambelor grupe de specialiști le este 
caracteristică principialitatea și logica interpretării fenomenelor. 

Vom supune analizei starea lucrurilor în acest domeniu bazînd judecățile pe conceptul 
metodologiei contabile identificat de autor (Figura 1). Baza studiului va constitui legislația în 
vigoare în domeniul contabilității. Nu ne vom adînci esențial, vom enunța doar unele probleme 
metodologice, pe care le considerăm cele mai importante. 

Pe aspectul conceptual al metodologiei contabile vom menționa că componenta 
„conceptul teoretico-structural al contabilității” nu este identificat exhaustiv, ce este foarte 



 

139 

important pentru însușirea profesiei contabile. Atestăm acest fapt prin compararea definițiilor, 
tratamentelor contabile în evoluție, consultînd Legea contabilă de bază (Tabelul 1). 

 
Tabelul 1  

Analiza conceptului teoretico-structural al contabilității 
ACTUL NORMATIV 

Legea contabilităţii nr. 426-
XIII din 04.04.1995 [4] 

Legea contabilităţii nr. 113-
XVI din 27.04.2007 [3] 

Legea contabilităţii și 
raportării financiare nr. 287-

XVI din 15.12.2017 [2] 
Definirea contabilității 

Contabilitatea reprezintă un 
sistem complex de evidenţă, 
informare şi gestiune în baza 
căruia se determină indicatorii 
necesari pentru întocmirea 
declaraţiilor, altor documente 
utilizate în vederea calculării şi 
achitării impozitelor, efectuării 
decontărilor.   

Contabilitate – sistem complex 
de colectare, identificare, 
grupare, prelucrare, 
înregistrare, generalizare a 
elementelor contabile şi de 
raportare financiară. 
 

Contabilitatea constituie un 
sistem complex de colectare, 
identificare, grupare, 
prelucrare, înregistrare, 
generalizare și de prezentare a 
informațiilor privind elementele 
contabile.  

Modalitățile de contabilizare a operațiilor economice 
 Contabilitate de casă – bază 

de contabilizare conform căreia 
elementele contabile sînt 
recunoscute pe măsura 
încasării/ plăţii mijloacelor 
băneşti sau compensării în altă 
formă. 

Contabilitate de casă – metodă 
a contabilității conform căreia 
elementele contabile sînt 
recunoscute pe măsura 
încasării/ plăţii numerarului sau 
compensării în altă formă.  

 Contabilitate de angajamente – 
bază de contabilizare conform 
căreia elementele contabile 
sînt recunoscute pe măsura 
apariţiei acestora, indiferent de 
momen-tul încasării/plăţii 
mijloacelor băneşti sau 
compensării în altă formă. 

 

Subsistemele contabile 
 Contabilitate de gestiune – 

sistem de colectare, 
prelucrare, pregătire şi 
transmitere a infor-maţiei 
contabile pentru planifi-carea, 
calcularea costurilor, 
verificarea şi analiza executării 
bugetelor, în scopul pregătirii 
rapoartelor interne pentru 
luarea deciziilor manageriale. 

Contabilitate de gestiune – 
sistem de colectare, 
înregistrare, prelucrare şi 
transmitere a informaţiei pentru 
planificarea, controlul și analiza 
activității entității, în scopul 
întocmirii rapoartelor interne 
pentru luarea deciziilor 
manageriale.  

 Contabilitate financiară – 
sistem de colectare, grupare, 
prelucrare şi sistematizare a 
informaţiei privind existenţa şi 
mişcarea ac-tivelor, capitalului 
propriu, dato-riilor, veniturilor şi 
cheltuielilor în expresie valorică 
pentru în-tocmirea rapoartelor 

Contabilitate financiară – 
sistem de colectare, 
înregistrare, prelucrare şi 
generalizare a informaţiei 
privind existenţa şi mişcarea 
activelor, capitalului propriu, 
datoriilor, veniturilor şi 
cheltuielilor pentru întocmirea 
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financiare. situațiilor financiare. 
Modurile de ținere a contabilității 

Partidă dublă - înscriere a 
fiecărei operaţiuni economice 
în expresie bănească 
concomitent la debitul unui 
cont şi creditul altui cont în 
aceeaşi sumă. 

Sistem contabil în partidă 
dublă – sistem contabil care 
pre-vede reflectarea faptelor 
econo-mice în baza dublei 
înregistrări, cu aplicarea 
planului de conturi contabile, 
registrelor contabile şi 
situaţiilor financiare. 

Contabilitate în partidă dublă – 
reflectarea faptelor economice 
prin dublă înregistrare, cu 
aplicarea conturilor contabile şi 
întocmirea situaţiilor financiare. 
 

Partidă simplă - reflectare 
unilaterală a operaţiunii 
economice conform metodei 
„intrare-ieşire”. 

Sistem contabil în partidă 
simplă – sistem contabil care 
prevede reflectarea unilaterală 
a faptelor economice, utilizînd 
înregistrarea în partidă simplă 
conform metodei „intrare-
ieşire”. 

Contabilitate în partidă 
simplă – reflectarea unilaterală 
a faptelor economice, conform 
metodei „intrare-ieşire”, fără 
aplicarea conturilor contabile şi 
fără întocmirea situaţiilor 
financiare. 

Sursa: elaborat de autor în baza actelor normative 
 
În toate cele trei Legi ale contabilității contabilitatea este definită ca un sistem 

complex de operații realizate de contabilitate în vederea obținerii informației. Dacă 
conform Legii contabilităţii nr. 426-XIII din 04.04.1995 [4] informația era pregătită pentru 
întocmirea declaraţiilor fiscale și altor documente utilizate în vederea calculării şi achitării 
impozitelor, efectuării decontărilor, atunci în Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007 
[3] aceasta se subînțelege ca sursă pentru întocmire rapoartelor financiare, iar în Legea 
contabilităţii și raportării financiare nr. 287-XVI din 15.12.2017 [2] informația se prezintă 
sub formă de elemente și nu e clar cui și în ce mod. Examinînd definițiile contabilității în 
legile enunțate din 2007 și 2017, conștientizăm că unui specialist din afara domeniului 
contabil nu i-ar fi clar ce concepe concret prin sine activitatea. Pentru a conștientiza 
termenul trebuie să-și aprofundeze cunoștințele aferente noțiunilor inerente elementelor 
contabile. Aici facem aluzie la faptul că contabilul nu lucrează cu elemente contabile 
despre care știe doar el și care se încadrează în aria proprie a activității. Contabilul 
pregătește informație tuturor utilizatorilor. Informația are caracter economic, se referă la 
starea și modificarea patrimoniului gestionat în cadrul unei entități. În definiție se cere 
concretizarea obiectului contabilității și nu considerăm atît de important de a indica 
operațiile concrete de prelucrare a datelor și de transformare a acestora în informație, 
precum: colectarea, identificarea, gruparea, prelucrarea, înregistrarea, generalizarea și 
prezentarea. Definiția trebuie să fie ușoară și concretă, ca să fie clară profesioniștilor, 
neprofesioniștilor, studenților. Vom atenționa asupra faptului că conceptul contabilității 
cere definirea scopului și obiectivelor contabilității. Cu părere de rău, acest aspect foarte 
important pentru orice activitate și orice profesie nu și-a găsit reflectare în legea contabilă. 

Ne vom referi și la incertitudinile legate de modalitățile de contabilizare a operațiilor 
economice conform condițiilor specifice de derulare a activității. Nu întîlnim aici un 
tratament univoc, se simte confuz și neînțelegeri de sistem. Acestea au fost identificate 
inițial în Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007 [3] ca bază de contabilizare, sub 
formă de contabilitate de casă și contabilitate de angajamente. Ulterior în Legea 
contabilităţii și raportării financiare nr. 287-XVI din 15.12.2017 [2] contabilitatea de casă a 
fost apreciată ca metodă a contabilității, iar contabilitatea de angajamente a fost fixată deja 
ca principiu al contabilității în SNC și înlăturată din compartimentul noțiunilor de bază. 
Considerăm că ambele definiții trebuie indicate în actul normativ, dar sub formă de 
modalități de contabilizare a operațiilor: modalitatea de casă de contabilizare și 
modalitatea de angajamente de contabilizare a operațiilor economice.  
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Credem că se cer precizări ierarhice și în sistemul contabil. Dacă contabilitatea este 
identificată ca sistem, atunci este logic ca contabilitatea financiară și contabilitatea de 
gestiune să fie considerate subsisteme contabile. Sunt unele aspecte ce am dori de 
precizat referitor la contabilitățile de gestiune și financiară. Oare în contabilitatea de 
gestiune nu se folosesc așa procedee metodice ca gruparea și sistematizarea? Iarăși 
atenționăm că definițiile sau terminologia contabilă trebuie să fie clară, logică, memorabilă. 
Totodată vom menționa că de facto există și încă un subsistem contabil, cel al contabilității 
fiscale ce urmează a fi recunoscut legal. Contabilitatea este furnizorul informațiilor pentru 
calcularea impozitelor, determinarea amortizării în scopuri fiscale, perfectarea declarațiilor 
fiscale etc. și, de regulă, creatorul acestor documente, însă în definiția contabilității nu se 
fac aluzii la acest aspect. 

Vom supune analizei și modurile de ținere a contabilității. În Legea contabilităţii nr. 
426-XIII din 04.04.1995 [4] partida simplă și cea dublă erau prezentate ca tehnici de 
înscriere, reflectare a operațiilor economice. Ulterior în Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 
27.04.2007 [3] acestea au fost reglementate legal ca sisteme contabile, iar în redacția 
Legii contabilităţii și raportării financiare nr. 287-XVI din 15.12.2017 [2] au apărut ca 
moduri de ținere a contabilității. Deci atestăm probleme, incertitudini și din partea 
reformatorilor care nu se pot aprecia referitor la aparatul conceptual al contabilității. În 
definirea modului de ținere a contabilității în partidă dublă găsim că faptele economice se 
reflectă doar prin dublă înregistrare, dar vom atenționa asupra faptului că unele fapte 
economice pot fi înregistrate și prin simpla înregistrare. Acest aspect trebuie să fie 
precizat. 

Pe aspectul „conceptual metodologic al contabilității” putem evidenția și alte 
probleme, dar din motivul limitării volumului manuscrisului vom supune investigației alt 
aspect metodologic, cel identificat de noi ca „procedural-tehnologic” (Tabelul 2). 
 

Tabelul 2 
Analiza componentelor aspectului „procedural-tehnologic”  

al metodologiei contabilității 
ACTUL NORMATIV 

Legea contabilităţii nr. 
426-XIII din 04.04.1995 [4] 

Legea contabilităţii nr. 113-
XVI din 27.04.2007 [3] 

Legea contabilităţii și 
raportării financiare nr. 287-

XVI din 15.12.2017 [2] 
Documentarea 

Documente justificative - 
acte întocmite în scris, care 
adeve-resc sau autentifică 
operaţiunile economice, 
inclusiv dispoziţiile şi 
permisiunile conducerii (pro-
prietarului) agentului econo-
mic, instituţiei bugetare 
privind realizarea lor. 

Document primar – confirmare 
documentară (pe suport de 
hîrtie sau în formă electronică) 
care justifică efectuarea 
operaţiunii economice, acordă 
dreptul de a o efectua sau 
certifică producerea unui 
eveniment. 

Document primar – confirmare 
documentară care justifică 
producerea faptelor 
economice sau care acordă 
dreptul de a le efectua 
(produce); certifică 
producerea unui eveniment. 

Registre contabile - tabele 
întocmite în mod special 
(jurnal-order, situaţie, tabel 
de calcul), în care se 
efectuează înregistrările 
contabile despre operaţiunile 
economice pe conturi. 

Registre contabile – registre 
destinate grupării, 
sistematizării, înregistrării şi 
generalizării informaţiei privind 
existenţa şi mişcarea 
elementelor contabile 
reflectate în documentele 
primare şi centralizatoare. 

Registre contabile – registre 
destinate grupării, 
sistematizării, înregistrării şi 
generalizării informaţiei privind 
existenţa şi mişcarea 
elementelor contabile 
reflectate în documentele 
primare. 
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 Carte mare – registru 
generaliza-tor al conturilor 
sintetice întocmit în scopul 
controlului corectitu-dinii 
înregistrării în conturile 
contabile şi întocmirii 
rapoartelor financiare. 

 

Recunoașterea, calculația și evaluarea 
  Recunoaștere – înregistrarea 

în contabilitate și prezentarea 
în situațiile financiare a unui 
ele-ment contabil care 
corespunde definiţiei și care 
îndeplineşte criteriile de 
recunoaştere stabilite în 
standardele de contabilitate. 

 Evaluare – procedeu de 
determi-nare a mărimii 
valorice a elemen-telor 
contabile la data recu-
noaşterii iniţiale a acestora şi 
întocmirii rapoartelor 
financiare. 

Evaluare – procedeu de 
determinare a mărimii valorice 
a elementelor contabile. 

Cont contabil - unitate de 
bază, conform căreia se 
grupează şi se păstrează 
informaţia despre 
operaţiunile economice şi 
altă informaţie a 
contabilităţii. 
Conturi sintetice - reflectarea 
generalizată a operaţiunilor 
economice în valoare 
bănească. 
Conturi analitice - reflectarea 
detaliată a mijloacelor şi 
surse-lor atît în valoare 
bănească, cît şi numerică. 
Evidenţă sintetică şi 
analitică - evidenţă care se 
ţine respectiv pe 
conturile·sintetice şi 
analitice. 

  

Partidă dublă - înscriere a 
fiecărei operaţiuni 
economice în expresie 
bănească concomi-tent la 
debitul unui cont şi cre-ditul 
altui cont în aceeaşi sumă. 

Dublă înregistrare – 
procedeu de înregistrare a 
unui fapt econo-mic în debitul 
unui cont şi în creditul altui 
cont cu una şi aceeaşi sumă. 

Dublă înregistrare – 
procedeu de înregistrare a 
unui fapt econo-mic în cel 
puțin debitul unui cont şi în 
creditul altui cont cu una şi 
aceeaşi sumă.  
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Inventariere - controlul şi 
autentificarea documentară 
a existenţei şi situaţiei 
bunurilor materiale, altor 
bunuri, decon-tărilor şi 
obligaţiilor (datoriilor) 
agentului economic, 
instituţiei bugetare, precum 
şi evaluarea valorică a 
patrimoniilor. 

Inventariere – procedeu de 
control şi autentificare 
documen-tară a existenţei 
elementelor contabile care 
aparţin şi/sau se află în 
gestiunea temporară a 
entităţii. 

Inventariere – procedeu de 
control şi autentificare 
documen-tară a existenţei 
activelor, capitalului propriu și 
datoriilor care aparţin şi/sau 
se află în gestiunea temporară 
a entităţii. 

Darea de seamă 
financiară - totalitatea 
indicatorilor globali efectivi ai 
contabilităţii, prezentată în 
forme stabilite pentru 
uzufructuari (acţionari, 
creditori, personal, organe 
de stat etc.) care reflectă 
situaţia patrimonială şi 
financiară a agentului 
economic, instituţiei 
bugetare şi rezultatele 
activităţii lor economice. 

Situaţii financiare (raport 
financiar – pentru instituţii 
publice) – totalitate 
sistematizată de indicatori ce 
caracterizează situaţia 
patrimonială şi financiară, 
existenţa şi fluxul capitalului 
propriu şi al mijloacelor 
băneşti ale entităţii pe o 
perioadă de gestiune. 

Situații financiare – set de 
rapoarte care caracterizează 
poziţia financiară, performanţa 
financiară și alte informații 
aferente activității entităţii 
pentru o perioadă de gestiune. 

Sursa: elaborat de autor în baza actelor normative 
 

Componentele aspectului „procedural-tehnologic! al metodologiei contabilității 
reflectă în linii generale ciclul contabil de prelucrare a datelor sau înglobează procedeele 
metodice aplicate în procesul tehnologic de prelucrare a informației referitoare la starea și 
modificarea elementelor patrimoniale ale entității.  

Vom menționa că componenta „documentarea” este înregistrată în legea de bază a 
contabilității prin elementele: document primar [3, 4] sau justificativ [2], registre contabile și 
Cartea mare. Atestăm că definirile acestora sunt anevoioase. De exemplu în 
Regulamentul privind organizarea contabilităţii în băncile din Republica Moldova, aprobat 
prin Hotărîrea Băncii Naționale a Moldovei nr. 238 din 10.10.2002 [5] termenii 
documentării sunt fixați mai logic, mai contabil, mai înțeles. Documentele primare sunt 
reglementate ca documente întocmite pe suport hîrtie sau în formă electronică, care 
justifică efectuarea faptei economice şi acordă dreptul de a o efectua sau certifică 
producerea unui eveniment, iar registrele de contabilitate ca documentele contabile 
obligatorii în care periodic, cronologic şi sistematic se înregistrează operaţiunile 
economice şi financiare în baza documentelor primare.  

Ar fi logică și precizarea termenului de „document primar de evidență” ca document 
care poate servi justificare pentru reflectarea faptelor economice în contabilitate. Dacă 
este identificat documentul primar, ar fi necesară și definirea documentului centralizator, 
care este utilizat în contabilitate și a fost menționat în definiția registrelor contabile în 
Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007 [3].  

Tratamentul contabil aferent „evaluării”, componentei metodologiei contabile 
„recunoașterea, calculația și evaluarea”, a fost indicat inițial în Legea contabilităţii nr. 113-
XVI din 27.04.2007 [3], ulterior legea a fost complementată cu definirea termenului 
„recunoaștere”, iar termenul „calculație” lipsește, dar cere o definire contabilă. Considerăm 
că în definițiile legale ar fi fost mai corect dacă „evaluarea”, „recunoașterea” ar fi avut 
referință nemijlocită la bunurile patrimoniale și extrapatrimoniale și nu la elementele 
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contabile, deoarece contabilul pregătește informație nu doar pentru contabilitate și această 
informație se referă la viața entității. 

Ne vom opri mai detaliat la „contul contabil”. Acesta a fost definit doar în Legea 
contabilităţii nr. 426-XIII din 04.04.1995 [4] și omis în celelalte acte similare. Dar acesta 
este principalul instrument, procedeu metodic, componentă a aspectului „procedural-
tehnologic” al metodologiei contabile. Cum poate un neprofesionist contabil citi Legea 
contabilității? Cum pot fi citite disciplinele Teoria contabilității sau Bazele contabilității? 
Deci ne aflăm în situația în care contabilitatea pretinde a fi o activitate profesională strict 
reglementată, dar are un aparat conceptual reglementat superficial. Desigur trebuie 
înregistrate în Legea contabilităţii și raportării financiare nr. 287-XVI din 15.12.2017 [2] 
terminologia aferentă contului contabil, contului sintetic, contului analitic, contabilității 
sintetice, contabilității analitice.  

O altă problemă la acest aspect metodologic o constituie calitatea Planului de 
conturi. Vom atesta că Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul 
Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 119 din 06.08.2013, modificat prin Ordinul 
Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 100 din 28.06.2019 [2] are rezerve 
enorme față de Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a 
întreprinderilor, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 174 
din 25.12.1997 anterior aplicat de către contabili, iar ambele, în viziunea noastră conțin 
momente care necesită precizii. Vom menționa că varianta actuală a Planului general de 
conturi contabile conține doar unele aluzii referitoare la Normele metodologice de utilizare 
a conturilor contabile. În condițiile în care se fac ultimele modificări la Planul de conturi și 
nu este clar la care cont se contabilizează dobînda aferentă creditelor și împrumuturilor 
7143 „Cheltuieli privind dobînzile” sau 7221 „Cheltuieli privind dobînzile”, ca ulterior 
specialiștii să afle că contul 7143 se exclude din plan, normele metodologice trebuie să fie 
prezente obligatoriu în actul normativ, dar nu explicate în reviste de specialitate de 
specialiștii care fac reforma contabilității. 

În ambele planuri de conturi lipsesc tratamentele contabile referitoare la conturile 
contabile, precum definiții, clasificări atît de necesare profesioniștilor și care constituie 
fundament pentru obținerea competențelor în cadrul procesului de studii de către viitorii 
contabili, economiști. Deasemenea avem unele momente de precizat la denumirile 
conturilor, subconturilor. 

Vom face niște referințe, în viziunea noastră importante, referitoare la însușirea 
codurilor și denumirilor conturilor și subconturilor de către viitorii contabili. Considerăm că 
se cer a fi aplicate tratamente similare pentru conturile relaționale cu funcție opusă. De 
exemplu, dacă contul 521 se numește „Datorii comerciale curente”, atunci și contul 221 
trebuie să fie denumit „Creanțe comerciale curente”, pe cînd în ultima denumire cuvîntul 
„curente” este omis. De ce la contul 221 „Creanţe comerciale” se recomandă deschiderea 
subconturilor: 2211 „Creanţe comerciale din ţară”, 2212 „Creanţe comerciale din 
străinătate”, 2213 „Alte creanţe comerciale”, iar la contul 521 „Datorii comerciale curente” 
este prezent un subcont suplimentar „Datorii privind leasingul”? Oare nu putea fi deschis 
acest subcont la contul 544 „Alte datorii curente”? Supunînd analizei conturile similare pe 
termen lung, vom observa că există decalaje vizibile în denumiri, subconturi, necătînd la 
menținerea aceleiași ierarhii în prezentarea conturilor 421 „Datorii comerciale pe termen 
lung”, 221 „Creanţe pe termen lung” în Planul general de conturi contabile. Dacă în Planul 
de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor, aprobat prin 
Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 174 din 25.12.1997 exista 
conectarea directă la Bilanțul contabil și Situația de profit și pierdere, atunci astăzi avem 
probleme în procesul derulării studiilor profesionale economice de natura însușirii 
denumirii, codului conturilor, de memorare a elementelor situațiilor financiare.  
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Nu se observă o tratare univocă în denumirile conturilor și subconturilor, fapt legat 
de nivelul profesionalismului teoretic contabil. În Tabelul 3 prezentăm analiza acestui 
aspect, luînd pentru exemplificare conturile grupei 21 „Numerar” ale Planului general de 
conturi contabile [7].  

 
Tabelul 3 

Analiza denumirii conturilor contabile destinate evidenței numerarului 
NUMERAR 

Varianta actuală a denumirii 
conturilor contabile și 
subconturilor [7] 

Varianta I a conturilor 
contabile și subconturilor 
propusă de autor 

Varianta II-a a conturilor 
contabile și subconturilor 
propusă de autor 

241 „Casa” 241 „Numerar în casă” 241 „Casa” 
2411 „Casa în monedă 
naţională” 

2411 „Numerar în casă în 
monedă naţională” 

2411 „Casa în monedă 
naţională” 

2412 „Casa în valută străină” 2412 „Numerar în casă în 
valută străină” 2412 „Casa în valută străină” 

2413 „Numerar în casierie 
legat” 

2413 „Numerar în casierie 
legat” 2413 „Casa cu numerar legat” 

242 „Conturi curente în 
monedă naţională” 

242 „Numerar la conturi 
curente în monedă 
naţională” 

242 „Conturi curente în 
monedă naţională” 

2421 „Numerar la conturi 
nelegat” 

2421 „Numerar la conturi 
curente nelegat” 

2421 „Conturi curente cu 
numerar nelegat” 

2422 „Numerar la conturi 
legat” 

2422 „Numerar la conturi 
curente legat” 

2422 „Conturi curente cu 
numerar legat” 

243 „Conturi curente în 
valută străină” 

243 „Numerar la conturi 
curente în valută străină” 

243 „Conturi curente în 
valută străină” 

2431 „Numerar la conturi în 
ţară” 

2431 „Numerar la conturi 
curente în ţară” 

2431 „Conturi curente în ţară” 

2432 „Numerar la conturi în 
străinătate” 

2432 „Numerar la conturi 
curente în străinătate” 

2432 „Conturi curente în 
străinătate” 

2433 „Numerar la conturi 
legat” 

2433 „Numerar la conturi 
curente legat” 

2433 „Conturi curente cu 
numerar legat” 

244 „Alte conturi bancare” 244 „Alte conturi bancare” 244 „Alte conturi bancare” 
2441 „Acreditive” 2441 „Numerar în acreditive” 2441 „Acreditive” 
2442 „Carduri bancare” 2442 „Numerar la carduri 

bancare” 
2442 „Carduri bancare” 

2443 „Numerar la alte conturi 
bancare” 

2443 „Numerar la alte conturi 
bancare” 

2443 „Alte conturi bancare” 

245 „Transferuri de numerar 
în expediţie” 

245 „Transferuri de numerar 
în expediţie” 

245 „Transferuri de numerar 
în expediţie” 

246 „Documente băneşti” 246 „Documente băneşti” 246 „Documente băneşti” 
 
Foarte succint ne vom referi la „dubla înregistrare”. Desigur în ultima Lege a 

contabilității și raportării financiare [2] definiția este prezentată cu precizie necesară. 
Totodată, vom atenționa asupra manevrării nesigure în terminologia contabilă locală între 
termenii identici „partidă dublă” și „dubla înregistrare” [2, 7]. Și vom menționa că al doilea 
termen este mai aproape de realitatea contabilă și procedurile sau tehnicile profesionale. 

În privința „inventarierii”, vom atenționa asupra faptului că examinînd definiția 
actuală conform căreia inventarierea este procedeu de control şi autentificare 
documentară a existenţei activelor, capitalului propriu și datoriilor care aparţin şi/sau se 
află în gestiunea temporară a entităţii [2], nu vom omite că procedeul metodic face parte 
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tradițional din grupa procedeelor metodice proprii disciplinelor economice. Și iarăși 
menționăm că termenul active ține de contabilitate și bilanțul contabil. Se supun 
inventarierii bunuri, resurse patrimoniale încadrate în categoria activelor, dar și alte bunuri, 
resurse străine de natură extrapatrimonială, care nu pot fi considerate active ale entității. 
Și acest fapt trebuie de concretizat în definiție.  

Sunt multe probleme metodologice legate de Situațiile financiare. Acestea vor face 
obiectul unui studiu separat.  

 
Concluzie 

În cercetarea de față s-au ridicat o serie de probleme legate de conceptul 
metodologiei contabile și de componentele concrete ale acesteia pe durata perioadei 
reformei contabilității. Unii economiști vor considera că sunt evidențiate detalii migăloase, 
neimportante, însă considerăm că contabilul este un profesionist pedant, cu logică ageră 
căruia nu-i sunt indiferente imperfecțiunile, neclaritățile. Multe aspecte problematice sunt 
identificate în lucrul cu studenții, profesioniștii contabili care au urmat cursuri de 
perfecționare profesională continuă în cadrul universității.  

Desigur actul normativ de bază, precum Legea contabilității și raportării financiare, 
ar putea omite unele tratamente teoretice. S-ar putea ca aspectele metodologice contabile 
să fie explicate într-un act normativ separat denumit Norme metodologice de organizare a 
contabilității. 

Planul general de conturi contabile trebuie dezvăluit, completat cu normele 
metodologice de contabilizare a operațiilor economice.  

Contabilitatea este o activitate reglementată și nivelul actelor normative de 
regularizare a activității trebuie perfectate exhaustiv. Nu poate fi reglementare excesivă ale 
bazelor metodologice şi organizaţionale ale contabilităţii. Acest tratament reprezintă un 
absurd. 

Schimbarea paradigmei contabile în perioada reformei contabilității a distanțat 
diverse pături ale populației. Unii au devenit mai bogați, iar alții – mai săraci. Și diferența 
dată se constată la intersecția confruntării contabilității și fiscalității, precum și la calitatea 
informației și accesul la aceasta, cît de absurdă n-ar părea această afirmație. 

Contabilitatea ca și medicina, dăscălia are misiunea de a acționa în interesul public. 
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Abstract 
The increase of non-bank financial organizations on the market of the Republic of 

Moldova requires a more detailed study of the organization of accounting in the respective 
entities. The paper addresses the issues of accounting and recognition of accounting 
items specific to non-bank financial organizations in accordance with national regulations. 
There are proposed solutions for improving accounting and providing internal managers 
with operational analytical information needed in the decision-making process. 
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Întroducere 

Sectorul de creditare nebancară reprezintă o componentă a sistemului financiar și, 
conform obiectivului de bază, acesta are menirea de a asigura intermedierea și 
transparența financiară. Sectorul de creditare nebancară în Republica Moldova este 
reprezentat de asociațiile de economii şi împrumut şi organizațiile de creditare nebancare. 
Pe parcursul ultimilor ani, finanțarea, acordată prin intermediul organizațiilor de creditare 
nebancară, a crescut considerabil, ceea ce denotă că o bună parte din cererea de credit 
se orientează spre piața financiară nebancară. 

Creșterea considerabilă a numărului organizațiilor de creditare nebancară pe piața 
Republicii Moldova (actualmente înregistrate în Registrul organizațiilor de creditare 
nebancare autorizate - 152 entități [7]) impune o studiere mai amănunțită a organizării 
contabilității în entitățile respective. Importanța studierii parvine atât din absenţa unor 
reglementări clare a modului de recunoaştere şi contabilizare a elementelor contabile 
specifice organizațiilor de creditare nebancară, cît și ambiguitatea informaţiei analitice 
operative utilizate necesare în procesul decizional. 

 
Rezultate obținute și discuții 

Conform art.21 al LEGII Nr.1 din 16-03-2018 cu privire la organizațiile de creditare 
nebancară (în continuare LEGE), organizaţia de creditare nebancară ţine contabilitatea şi 
întocmeşte situaţiile financiare şi rapoartele specifice în conformitate cu actele normative 
de reglementare a contabilităţii şi raportării financiare şi cu actele normative ale autorității 
de supraveghere, adică Comisia Națională a Pieței Financiare.  

Este necesar de menționat faptul că, conform art.2 al LEGII, asupra organizațiilor 
de creditare nebancară nu se extinde acțiunea actelor normative ce reglementează 
activitatea asociațiilor de economii și împrumut și a băncilor. 

Totodată, organizarea contabilității în organizațiile de creditare nebancară în mare 
măsură depinde de specificul de activitate al entităților respective. Pentru o analiză mai 
detaliată a particularităților de ținere a contabiității în organizațiilor de creditare nebancară 
este necesară o studiere detaliată a tehnicilor aplicacate în activitate. Conform LEGII,  
organizația de creditare nebancară reprezintă societate pe acțiuni sau societate cu 
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răspundere limitată care desfășoară, cu titlu profesional, doar activități de creditare 
nebancară, ca: 

1) acordarea de credite nebancare; 
2) leasingul financiar [2, art.8]. 

Conform aceluiași articol al LEGII, desfăşurarea unor activităţi de creditare 
nebancară cu titlu profesional se consideră cazurile în care veniturile obţinute din 
activităţile de creditare nebancară menţionate mai sus, reprezintă cel puţin 15% din 
veniturile totale înregistrate de o entitate într-o perioadă de gestiune. 

În activitatea organizațiilor de creditare nebancară permanent există riscul 
nerambursării parţiale sau chiar integrale a creditelor acordate și/sau a ratelor de leasing, 
iar dobânzile afernte calculate, respectiv neachitate. În acest scop, respectând cerințele 
LEGII cu privire la organizațiile de creditare nebancară, entitățile respective sunt obligate 
să constituie provizioane pentru acoperirea pierderilor din creditele nebancare și dobînzile 
aferente și pentru acoperirea creanțelor ce țin de nerecuperarea ratelor și a dobînzilor de 
leasing [2, art.23]. 

Mărimea provizioanelor create este reglementată de Regulamentului cu privire la 
clasificarea activelor de către organizaţiile de creditare nebancară aprobat prin 
Hot,ărârea Nr.60/4 din 16.12.2019 (în continuare Regulament).  

Conform prevederilor Regulamentului, suma creditelor acordate, dobânda şi ratele 
de leasing aferente, (în continuare active) se includ în una din următoarele categorii de 
clasificare [3, art.9]: 

1) standard – activ la care sunt respectate toate condițiile contractuale, care nu are 
plăti expirate și care nu a fost prelungit și/sau renegociat; 

2) supravegheat – activ la care plățile sunt expirate de la 31 până la 90 de zile 
inclusiv; 

3) substandard – activ la care plățile sunt expirate de la 91 până la 180 de zile 
inclusiv; 

4) dubios – activ la care plățile sunt expirate de la 181 până la 360 de zile inclusiv; 
5) compromis – activ la care plățile sunt expirate de 361 de zile și mai mult. 
Clasificarea activelor în conformitate cu pct.9 al Regulamentului se face pe debitor 

la soldul total al activelor conform contractelor. În cazul în care un debitor dispune de mai 
multe active acordate de acelaşi organizație de creditare nebancară, atunci toate activele 
sale vor fi clasificate la cea mai dură din categoriile înregistrate de debitor. La fel se 
examinează minuţios posibilitatea de achitare a dobânzii de către fiecare debitor. 

Mărimea provizioanelor create, în conformitate cu prevederile Regulamentului, se 
determină aplicând următoarele procente de la suma activelor din fiecare categorie de 
clasificare [3, art.12]: 

1) standard - 2%; 
2) supravegheate - 5%;  
3) substandard - 30%; 
4) dubioase - 60%; 
5) compromise 100%. 
Astfel, cu cât termenul de rambursare a creditelor acordate şi achitare a dobânzii 

aferente expirate (după scadenţă) este mai mare, cu atât riscul ca organizația de creditare 
nebancară va înregistra pierderi la fel este mai înalt. 

În cazul în care debitorul contractează un activ care este garantat cu bunuri ce fac 
obiectul contractelor de leasing financiar, clasificarea activelor, în conformitate cu 
prevederile Regulamenului, se face pe debitor la soldul total al activelor, diminuat cu 
valoarea justă a bunului estimată la data clasificării activului. Organizația de creditare 
nebancară va stabili valoarea justă a bunurilor ce fac obiectul contractelor de leasing 
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financiar în temeiul unei metodologii proprii prevăzute în cadrul normelor interne ale 
entității. Totodată, respectând art.20 al Regulamentului, constituirea provizioanelor pentru 
acoperirea pierderilor la active, la orice dată, nu va fi mai mica de 2% din soldul total al 
activelor [3]. 

Respectând prevederile legislației în vigoare, organizația de creditare nebancară 
stabileşte modul de constituire a provizioanelor, de decontare a creditelor nebancare, 
creanțelor privind leasingul financiar compromise şi a creanţelor aferente dobânzilor 
calculate în politicile sale de creditare /leasing și respectv, în politicile contabile ale 
entității. 

Este rațional a nu se admite constituirea provizioanelor supraevaluate (subiectiv 
majorate) conform principiului prudenței, deoarece acestea distorsionează mărimea 
rezultatului financiar şi al capitalului propriu.  

Pentru evidenţa şi generalizarea informaţiei privind constituirea şi utilizarea 
provizionului pentru acoperirea pierderilor din creditele nebancare și ratele de leasing 
neachitate la termen se va utiliza contul 253 „Provizioane pentru pierderi din împrumuturi 
neachitate la termen”. 

Contul 253 „Provizioane pentru pierderi din împrumuturi neachitate la termen” este 
un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistrează constituirea/ 
majorarea provizionului pentru pierderi din creditele și ratele de leasing neachitate la 
termen, iar în debitul lui – utilizarea/anularea provizionului pentru pierderi din creditele și 
ratele de leasing neachitate la termen. 

La contul 253 „Provizioane pentru pierderi din împrumuturi neachitate la termen” pot 
fi deschise următoarele subconturi: 

 2531 „Provizioane pentru acoperirea pierderilor la active standarde”; 
 2532 „Provizioane pentru acoperirea pierderilor la active supravegheate”; 
 2533 „Provizioane pentru acoperirea pierderilor la active substandarde”; 
 2534 „Provizioane pentru acoperirea pierderilor la active dubioase”; 
 2535 „Provizioane pentru acoperirea pierderilor la active compromise” 
La constituirea provizioanelor respective în contabilitate se va înregistra 

formula contabilă: 
Debit 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”, subcontul 7141 

„Cheltuieli privind creanţele compromise decontate, cu excepţia celor comerciale”,  
Credit 253 „Provizioane pentru pierderi din împrumuturi neachitate la termen”. 
Decontarea creditului nebancar nerambursat/ ratei de leasing financiar 

compromise pe seama provizionului anterior constituit: 
Debit 253 „Provizioane pentru pierderi din împrumuturi neachitate la termen”, 
Credit 251 „Investiţii financiare curente în părţi neafiliate”, subcontul 2515 

„Alte investiții financiare curente” 
În cadrul fiecărui subcont vor fi deschise conturi analitice aferente provizionului 

constituit în funcție de gradul de risc, pentru fiecare activ, unde se indică identitatea 
debitorului, suma fiecărui activ conform contractului și a provizionului constituit. 

Contabilizarea informaţiei privind constituirea şi utilizarea provizionului pentru 
pierderi posibile din creanțele aferente dobânzilor calculate la creditele și ratele de leasing 
acordate se va efectua în contul 222 „Corecţii (provizioane) privind creanţele compromise”, 
care este un cont de pasiv (rectificativ).  

La contul 222 „Corecţii (provizioane) privind creanţele compromise” pot fi deschise 
următoarele subconturi: 

 2221 „Provizioane pentru pierderi din creanțele supravegheate”; 
 2222 „Provizioane pentru pierderi din creanțele substandarde”; 
 2223 „Provizioane pentru pierderi din creanțele dubiose”; 
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 2224 „Provizioane pentru pierderi din creanțele compromise” 
Constituirea şi utilizarea provizionului pentru acoperirea pierderilor posibile din 

creanțele privind dobânzile calculate aferente creditelor și ratelor de leasing acordate este 
similară cu cea pentru provizioanele aferente pierderilor din creditele și ratele de leasing 
neachitate la termen. 

Deci, la constituirea provizioanelor pentru dobânzile compromise  calculate  la 
creditele și ratele de leasing acordate în contabilitate se va înregistra formula 
contabilă: 

Debit 712 „Cheltuieli de distribuire”, subcontul 7127 „Cheltuieli privind creanţele 
comerciale compromise”,  

Credit 222 „Corecţii (provizioane) privind creanţele compromise”, subcontul 
2224 „Provizioane pentru pierderi din creanțele compromise”  

Decontarea creanțelor compromise aferente dobânzilor calculate la creditele 
și ratele de leasing financiar acordate, pe seama provizionului anterior constituit: 

Debit 222 „Corecţii (provizioane) privind creanţele compromise”, subcontul 
2224 „Provizioane pentru pierderi din creanțele compromise” , 

Credit 221 „Creanțe comerciale”  2211 „Creanțe comerciale din țară” 
Evidenţa sintetică și analitică a provizioanelor pentru acoperirea pierderilor posibile 

atât la creditele acordate și ratele de leasing cât și creanțele privind dobânzile aferente 
calculate se va ţine separat pe fiecare categorie de clasificare (standarde, supravegheate, 
substandarde, dubioase şi compromise) cu excepția categoriei standard la creanțele 
aferente dobânzilor calculate, pe fiecare debitor și pe fiecare contract de credit sau leasing 
financiar. 

Respectând prevederile Regulamentului organizația de creditare nebancară 
prezintă Raportul privind clasificarea activelor şi calcularea provizioanelor pentru 
acoperirea pierderilor la active în conformitate cu cerinţele Comisiei Naţionale a Pieţei 
Financiare  [3, art.27]. 

În scopul asigurării controlului și monitorizării eficiente asupra creanțelor decontate, 
organizația de creditare nebancară va aplica contul extrabilanţier 919 „Creanţe 
compromise decontate”. În acest scop poate fi recomandată deschiderea următoarelor 
subconturi: 

 9191 „Credite nebancare decontate”; 
 9192 „Ratele de leasing decontate” 
 9193 „Creanțe privind dobânzile calculate decontate”; 
 9194 „Dobânzi de întârziere calculate la creditele nebancare/ratele de leasing 

decontate”; 
 9195 „Penalităţi calculate la dobânzile compromise”; 
 9196 „Alte investiţii financiare decontate”. 
Datele înregistrate în acest cont vor permite păstrarea informațiilor respective 

privind decontările cu debitorii, pentru ca în circumstanțele necesare a le restabili în 
conturile bilanțiere. Din aceste considerente, în contul respectiv sunt contabilizate 
creanţele compromise decontate din bilanțul organizației de creditare nebancară. În debitul 
lui se va înregistra suma creanţelor compromise decontate din bilanțul entității, iar în credit 
– suma creanţelor compromise restabilite sau anulate la expirarea termenului stabilit de 
Comisia Națională a Pieței Financiare, în baza legislației. 

Deducerea în scopuri fiscale a mărimii provizioanelor destinate acoperirii 
eventualelor pierderi ce țin de nerestituirea creditelor nebancare, a dobânzilor aferente și 
pentru acoperirea creanțelor ce țin de nerecuperarea ratelor și dobânzilor de leasing 
financiar de către organizația de creditare nebancară se determină conform art.31 alin.4) 
din Codul Fiscal [3, art.25]. În prezent, acesta permite integral deducerea provizioanelor 



 

152 

destinate acoperirii eventualelor pierderi ce ţin de nerestituirea împrumuturilor şi 
neachitarea dobânzilor aferente, care se determină conform Regulamentului cu privire 
la clasificarea activelor de către organizaţiile de creditare nebancară.  

 
Concluzii 

Actualmente, pe piața Republicii Moldova lipsește o reglementare clară a modului 
de recunoaştere şi contabilizare a elementelor contabile specifice organizațiilor de 
creditare nebancară. Cu acest scop autorii au enunțat în articolul resectiv principalele 
particularități ale contabilității cu care se confruntă aceste entități. În primul rând, la 
tratarea organizării contabilității în organizațiile de creditare nebancară este necesară 
delimitarea elementelor contabile precum creditele nebancare acordate, respectiv ratele 
de leasing pentru activele acordate în leasing financiar și creanțele privind dobânzile 
aferente calculate. Această identificare a elementelor contabile menționate soluționează 
înregistrarea corectă în conturi a faptelor economice înregistrate de aceste entități. Pe 
lângă acest fapt, organizarea unei contabilități corecte în organizațiile de creditare 
nebancară va asigura controlul intern și monitorizarea eficientă, atât a creditelor și ratelor 
de leasing neachitate cât, și creanțelor privind dobanzile calculate. 
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Abstract 

State aid was granted in the Republic of Moldova until the entry in force of Law no. 
139/2012 on state aid. However, a record of all state aid granted to enterprises did not 
exist until the entry in force of the law. With the entry in force of Law and the normative acts 
that come into its application, one of the obligations imposed on state aid providers and the 
competition authority is the record and/or reporting of state aid granted to the enterprises. 

In this article we propose to analyse under different state aid criteria granted in the 
Moldova. We are going to perform a comparative analysis of state aid granted in Moldova with 
that offered in the European Union. At the same time, we are going to analyse the impact of 
state aid on the dynamics of the national budget. 

Different methods were used in the research, such as: synthesis; economic analysis; 
induction and deduction, applied in the dialectic of knowing the researched problem. In this 
respect ,we have been used the public information available on the website of the Competition 
Council, the National Bureau of Statistics, the Romanian Competition Council and the DG 
Competition of the European Union. 

Keywords: state aid, GDP, competition authority, providers, European Union member 
states 

 
Introducere 

O concurență sănătoasă poate contribui la stimularea întreprinderilor spre inovații, 
intrarea noilor participanți pe piață și la îmbunătățirea mecanismelor pieței. În unele cazuri 
este necesară intervenția statului în vederea asigurării unei bune funcționări a pieței și a 
echității în economie. 

Acordarea ajutorului de stat poate atât să corecteze eșecuri ale pieței, cât și să 
distorsioneze semnificativ mediul concurențial. Potrivit bunelor practici ale Uniunii Europene, 
ponderea ajutorului de stat în PIB trebuie să fie până la 1%, dar fără a devia de la obiectivul 
acestuia și anume de a corecta eșecurile pieței. Astfel, ajutoarele de stat trebuie să fie oferite 
în așa mod încât să fie asigurată direcţionarea cât mai eficientă a resurselor publice, 
contribuind la corectarea eşecurilor pieţei şi la dezvoltarea economiei în ansamblu [2, p. 18].  

Un rol important îl deține monitorizarea implementării ajutorului de stat oferit 
întreprinderilor. În acest sens este analizată valoarea efectivă a ajutorului de stat acordat, 
ceea ce este identificat în cadrul evidenței și raportării ajutorului de stat. Datele sistematizate 
și analizate ca urmare a raportării ajutorului de stat sunt utilizate la verificarea corectitudinii 
implementării măsurilor de sprijin autorizate, pot constitui o bază pentru  elaborarea ulterioară 
a  noilor măsuri de sprijin pentru întreprinderi sau prelungirea/finisarea implementării 
ajutoarelor de stat în derulare. Totodată, aceste date pot argumenta evoluția unor indicatori 
economici și pot fi utilizate la descrierea impactului intervenției statului asupra mediului 
concurențial și a economiei în ansamblu.     

Ținem să menționăm faptul că potrivit angajamentelor asumate de către Republica 
Moldova prin Acordul de Asociere RM-UE fiecare parte va prezenta celeilalte părți un raport la 
fiecare doi ani, urmând metodologia și modul de prezentare ale analizei anuale a Uniunii 
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Europene privind ajutoarele de stat. Prin urmare, evidența și raportarea ajutorului de stat 
reprezintă nu doar un instrument de monitorizare a implementării ajutorului dar și un 
instrument de realizare a angajamentului asumat de Republica Moldova prin Acordul de 
Asociere. 

Scopul cercetării este de a analiza principalele tendințe în acordarea ajutorului de stat 
în Republica Moldova, inclusiv în comparație cu țările membre a Uniunii Europene. 

În cadrul articolului dat vom analiza dinamica ajutorului de stat acordat în Republica 
Moldova în vederea evidențierii principalelor tendințe înregistrate în domeniul dat și o analiză 
a impactului ajutorului de stat asupra evoluției bugetului național. Concomitent, ne propunem 
să efectuăm o analiză comparativă a dinamicii și structurii ajutorului de stat din Republica 
Moldova cu țările membre UE, întru identificarea aspectelor comune și cele care diferă la 
acordarea ajutorului de stat în vederea preluării bunelor practici în domeniul dat.  
 

Tendințele în domeniul acordării ajutorului de stat în Republica Moldova și țările 
membre a Uniunii Europene 

În Uniunea Europeană domeniul ajutorului de stat este reglementat mai mult de 50 de 
ani. Cât privește Republica Moldova, acest domeniu a început a fi reglementat odată cu 
intrarea în vigoare a Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat.  

În anul 2014, a fost elaborat și prezentat primul raport privind ajutoarele de stat oferite 
în Republica Moldova până la adoptarea legislației din domeniul dat. Ulterior, Consiliul 
Concurenței elaborează anual Raportul privind ajutoarele de stat acordate în Republica 
Moldova. Acesta este elaborat în baza informației prezentate de către furnizorii de ajutor de 
stat/de minimis (autoritățile administrației publice centrale și locale, etc.). Raportul dat 
cuprinde o analiză a valorii, structurii şi a tendinţelor înregistrate pe parcursul a 3 ani la 
acordarea ajutoarelor de stat, ajutoarelor de minimis,  măsurilor de sprijin acordate pentru 
prestarea serviciilor de interes economic general (în continuare –SIEG). 

Analiza ajutorului de stat,  dinamica și structura măsurilor de sprijin oferite de către stat 
mediului de afaceri, a fost efectuată pentru anii 2014-2019, perioada din care a debutat 
evidența și raportarea ajutorului de stat în Republica Moldova și este prezentată în figura 1. 

 

 
Figura 1. Valoarea măsurilor de sprijin oferite de către stat 

Sursa: Elaborat în baza rapoartelor Consiliului Concurenței [11, pp. 9, 32], [12, pp. 12, 33], 
[13, pp. 8, 36], [14, pp. 9, 36], [15, pp. 11, 41] 

 
Statul poate susține mediul de afaceri prin acordarea ajutoarelor de stat și/sau ajutoare 

de minimis. Diferența între aceste două tipuri de măsuri de sprijin este valoarea ajutorului 
oferit și prin urmare impactului acestora asupra mediului concurențial.  

Astfel, ajutoarele de minimis spre deosebire de ajutoarele de stat sunt considerate 
măsuri de sprijin cu o valoare relativ mică și se consideră că nu afectează concurenţa dintre 
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agenţii economici şi nici tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte [11, p. 
32]. Potrivit Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat, valoarea ajutorului de minimis nu 
poate depăși  2 mil. lei per beneficiar acordată pe parcursul a 3 ani.  

Observăm conform figurei 1, că cea mai mare pondere a măsurilor de sprijin oferită 
întreprinderilor a fost sub formă de ajutor de stat, ceea ce se datorează valorii nesemnificative 
a ajutorului de minimis stabilită conform legislației în vigoare. Concomitent se observă că 
valoarea ajutorului de minimis s-a majorat în perioada 2014-2019, ceea ce s-a datorat inclusiv 
majorării numărului beneficiarilor [15, p. 40]. 

Cu referire la faptul că ajutorul de stat poate avea un impact semnificativ asupra 
mediului concurențial, în continuare vom analiza valoarea ajutorului de stat acordat în 
Republica Moldova.  
 

 
Figura 2. Dinamica valorii ajutorului de stat acordat în Republica Moldova 

Sursa: Elaborat în baza informației prezentate în [11, p. 9], [12, p. 12], [13, p. 8], [14, p. 9], [15, 
p. 11], [1] 
 

Cea mai mare valoare a ajutorului de stat a fost acordată în anul 2015, fiind de circa 
6.06 mlrd. lei sau 4.15% din PIB. Ulterior, observăm o diminuare atât a valorii ajutorului de stat 
cât și a ponderii acestuia în PIB. Acest fapt a fost determinat de alinierea schemelor de ajutor 
de stat existent, precum și majorarea valorii ajutorului de stat autorizat de către Consiliul 
Concurenței și implementarea noilor măsuri de sprijin [14, p.11] [15, p. 13]. În valori 
comparative, cuantumul ajutorului de stat a diminuat cu 70.50% în anul 2019 față de anul 
2014.   

În perioada analizată a oscilat și valoarea ajutorului de stat în PIB. Astfel, observăm că 
începând cu anul 2017 valoarea indicatorului nominalizat a diminuat sub 1%, ceea ce este în 
conformitate cu recomandările internaționale în domeniu și obiectivele stabilite în legislația 
națională. 

Comparativ cu România și alte state membre ale Uniunii Europene, comparabile cu 
Republica Moldova din punct de vedere a numărului populației, Republica Moldova s-a plasat 
pe locurile 5-7 din 7 țări supuse analizei în conformitate cu valoarea ajutorului de stat acordat 
în perioada 2014-2017. Prin urmare, în țări precum sunt Letonia, Slovacia și România 
cuantumul ajutoarelor de stat a fost mai mare decât nivelul înregistrat în Republica Moldova.  

În anul 2018, valoarea ajutorului de stat oferită în Republica Moldova a fost mai mare  
decât cea din țările nominalizate. Ținem să menționăm faptul că spre deosebire de legislația 
din Republica Moldova, Uniunea Europeană este orientată spre analiza ajutoarelor de stat de 
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valoare mare, procesul numit ”Big on big, small on small” [4]. Astfel, în anul 2018 circa 95% 
din măsurile de sprijin acordate au fost examinate sub aspectul blocurile de excepții [4], care 
la moment nu sunt prevăzute în legislația națională.  

 

 
Figura 3. Valoarea ajutorului de stat comparativ cu 

 țările membre ale Uniunii Europene, mii euro 
Sursa: Elaborat în baza informației prezentate în [11, p. 9], [12, p. 12], [13, p. 8], [14, p. 9], [15, 
p. 11], [4] 
 

Constatăm faptul că valoarea ajutorului de stat acordat în Republica Moldova 
comparativ cu alte state membre UE nu depășește nivelul înregistrat în acestea, chiar 
observăm că în unele perioade a fost mai mic decât nivelul atins în țările respective. 
 

Structura ajutorului de stat acordat în Republica Moldova -  
comparativ cu țările membre ale Uniunii Europene 

Ajutorul de stat poate fi acordat sub mai multe forme și pentru obiectivele stabilite în 
legislație. Prin urmare, ajutorul de stat poate fi clasificat după diferite criterii. 

Ajutorul de stat reprezintă cheltuieli pentru bugetul național, care este materializată prin 
acordarea unor resurse din buget (alocații bugetare, subvenții și/sau subsidii, investiții, etc.) 
sau prin renunțarea la venituri certe sau posibile, care puteau a fi încasate de către stat (scutiri 
fiscale, acordarea bunurilor la un preț mai mic decât cel de piață, etc.).  

 

 
Figura 4. Valoarea ajutorului de stat conform formei de acordare 

Sursa: Elaborat în baza informației prezentate în [11, p. 12], [12, p. 18], [13, p. 20], [14, p. 23], 
[15, p. 27] 
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Potrivit figurii 4, observăm că furnizorii au preferat să acorde mai multe ajutoare de stat 
sub formă de renunțări la venituri bugetare și anume ca facilități fiscale, acordarea bunurilor la 
un preț mai mic decât cel de pe piață sau cu titlul gratuit, etc. Din anul 2017, structura 
ajutorului de stat raportată se modifică esențială și cea mai mare pondere din măsurile de 
sprijin raportate sunt oferite sub formă de cheltuieli bugetare și în special ca subvenții și/sau 
subsidii. 

Oferirea ajutorului de stat sub formă de cheltuieli bugetare/renunțări la venituri 
bugetare are un impact nu doar asupra mediului concurențial dar și asupra bugetului național, 
ceea ce vom analiza în continuare. Cu referire la faptul că circa 98-99% din valoarea ajutorului 
de stat este raportat de către autoritățile administrației publice centrale, care administrează 
resursele acordate din bugetul de stat, vom analiza impactul măsurilor de sprijin oferite asupra 
bugetului de stat – principala sursa de acordare a ajutoarelor de stat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Impactul ajutorului de stat asupra bugetului de stat, % 
Sursa: Elaborat în baza [11, p. 12], [12, p. 18], [13, p. 20], [14, p. 23], [15, p. 27], [5, p. 1], 
[6, p. 1], [7, p. 1], [8, p. 1], [9, p. 1], [10, p. 1] 
 

În figura 5 este prezentată valoarea estimată al veniturilor bugetare și a cheltuielilor 
bugetare, inclusiv și măsurile de sprijin oferite sub diferite forme. Observăm că în anul 
2015, de la circa 15%  din valoarea total estimată a veniturilor bugetare care ar fi putut fi 
încasate în bugetul de stat s-a renunțat sub formă de măsuri de sprijin acordate 
întreprinderilor. Ulterior, ponderea acestui indicator s-a micșorat până la 2% ceea ce s-a 
datorat în special creșterii valorii veniturilor bugetar planificate pentru următorii ani. Cât 
privește ajutoarele de stat acordate sub formă de cheltuieli bugetare, acestea nu au 
depășit nivelul de 2% din valoarea totală a cheltuielilor planificate. Ținem să menționăm 
faptul că acest nivel s-a menținut chiar și în condițiile de majorare a valorii cheltuielilor 
bugetare planificate. 

Cu referire la cele expuse mai sus, constatăm faptul că în ultimii ani analizați 
valoarea ajutorului de stat raportată a constituit până la 2% din veniturile/cheltuielile 
bugetar planificate.  

Precizăm faptul că potrivit practicii internaționale ajutoarele de stat oferite sub formă 
de cheltuieli bugetare sunt considerate mai transparente și mai puțin nocive asupra 
mediului concurențial. Astfel, în anul în anul 2018 ponderea medie a ajutoarelor de stat 
oferite în UE sub formă de granturi (una din componentele ajutoarelor de stat oferite ca 
cheltuieli bugetare) a constituit circa 61% din total. În Republica Moldova, valoarea 
ajutoarelor de stat oferit sub formă de subvenții și/sau subsidii și alocații bugetare a 
constituit circa 62% din valoarea total raportată pentru anul 2018 , ceea ce este conform 
bunelor practici internaționale din domeniu. 
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Indiferent de forma de acordare a ajutorului de stat, aceasta trebuie să soluționeze 
un eșec al pieței. Prin urmare, măsurile de sprijin sunt acordate conform unui obiectiv 
stabilit în Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat. 
 

 
Figura 6. Structura ajutorului de stat conform obiectivului de acordare  

în perioada 2014-2019, % 
Sursa: Elaborat în baza informației prezentate în [11, p. 18], [12, pp. 23-24], [13, pp. 26-
27], [14, pp. 28-29], [15, pp. 26-27] 
 

În figura 6, am prezentat structura ajutorului de stat per obiectiv acordată în mediu 
în perioada 2014-2019. Precum observăm că cea mai mare pondere din ajutorul acordat a 
fost pentru dezvoltare regională, fiind circa 35% din valoarea ajutorului de stat raportată 
sau 0.24% din PIB. 

Această presupune că cea mai mare pondere a ajutorului de stat raportat este 
orientat spre  susţinerea dezvoltării regionale prin sprijinirea investiţiilor şi a creării de noi 
locuri de muncă, prin 
extinderea şi diversificarea activităţilor economice ale întreprinderilor situate în regiunile 
slab dezvoltate şi prin încurajarea întreprinderilor să înfiinţeze noi unităţi în aceste regiuni 
[3]. Printre schemele de ajutor de stat pentru dezvoltare regională autorizate de către 
Consiliul Concurenței semnificative din punct de vedere valoric sunt [3]: 

1. Schema de ajutor de stat Moldova IT Park - măsura de sprijin constă în aplicarea 
impozitului unic rezidenților parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park”.  

2. Schema de ajutor de stat privind stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea 
infrastructurii postrecoltare şi procesare, care face parte din măsura nr. 2 privind 
efectuarea investiţiilor în prelucrarea şi comercializarea produselor agricole, din Anexa 
nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor 
Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural- măsura de sprijin constă 
în acordarea subvențiilor de către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. 

Ambele scheme de ajutor de stat sunt aplicate pe întreg teritoriu al Republicii 
Moldova, ceea ce poate fi argumentat prin faptul că toate regiunile de dezvoltare din 
Republica Moldova au același nivel maxim de intensitate 50%- clasificate potrivit practicii 
internaționale ca zone cele mai dezavantajate. Totodată, aceste scheme de ajutor de stat 
sunt orientate și spre atragerea investițiilor în sectoare ale economiei naționale precum 
sunt IT și procesare și comercializarea produselor agricole. 

În Uniunea Europeană, cea mai mare pondere a ajutorului de stat este orientat spre 
protecția mediului și energetică, în special energia regenerabilă. În anul 2018 valoarea 
ajutorului de stat oferit pentru protecția mediului și energetică a constituit 66.5 mlrd euro, 
fiind circa 55% din valoarea ajutorului de stat acordat sau 0.42% din PIB a Uniunii 
Europene (28 țări membre). În Republica Moldova, ponderea ajutorului de stat orientat 
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spre protecția mediului nu a depășit nivelul de 3% din valoarea total raportată.  
Ținem să menționăm faptul că, Republica Moldova propune mai multe politici de 

susținere a mediului de afaceri în partea ce ține de dezvoltarea energiei regenerabile, prin 
intermediul Agenției pentru Eficiența Energetică și alte autorități.  

Însă valoarea mica a ajutorului de stat acordată pentru protecția mediului poate fi 
determinată de mai mulți factori, care ar putea fi  insuficiența interesului din partea 
mediului de afaceri, necesitatea efectuării unor investiții mari, etc.  

 
Concluzii 

Odată cu intrarea în vigoare a legislației naționale în domeniul ajutorului de stat, 
autoritățile sunt obligate de a duce evidența ajutorului de stat acordat întreprinderilor și de 
ale raporta Consiliului Concurenței. Această obligațiune contribuie atât la implementarea 
transparenței în acordarea ajutorului de stat, cât și la eficientizarea și facilitarea elaborării 
politicilor statului în vederea susținerii mediului de afaceri. Totodată, aceasta constituie 
unul din angajamentele asumate de către Republica Moldova în vederea realizării 
angajamentelor asumate prin Acordul de Asociere RM-UE. 

Valoarea ajutorului de stat raportat în Republica Moldova a înregistrat o tendință de 
diminuare după anul 2015. Acest fapt, a fost determinat în general de perceperea mai 
bună a definiției de ajutor de stat de către autorități, alinierea schemelor de ajutor de stat 
existent și de perfecționarea sistemului de evidență și raportare a ajutorului de stat. 
Concomitent, această tendință a valorii ajutorului de stat este și urmare a lipsei unui cadru 
normativ în domeniul ajutorului de stat până în august 2013. 

Din anul 2017, valoarea ajutorului de stat în PIB nu a depășit nivelul de 1%, ceea ce 
este conform recomandărilor internaționale în domeniu și obiectivelor stabilite în politicile 
de stat ale  Republicii Moldova.  

În comparație cu România și statele membre a Uniunii Europene, similare din punct 
de vedere a numărului populației cu Republica Moldova, valoarea ajutorului de stat 
raportată pentru perioada anilor 2014-2017 a înregistrat unul din cele mai mici nivele.  

Ajutorul de stat reprezintă cheltuieli pentru bugetul de stat materializat fie prin 
renunțarea la venituri pe care urma să le încaseze în buget sau prin oferirea resurselor din 
buget. Din anul 2017, cea mai mare pondere a ajutorului de stat este oferit ca subvenții, 
subsidii sau alocații bugetare, ceea ce este conform bunelor practici internaționale în 
domeniu. 

Cea mai mare parte din ajutoarele de stat oferite în Republica Moldova sunt 
orientate spre dezvoltare regională. Acest fapt este determinat și de implementarea celor 
mai semnificative scheme de ajutor de stat autorizate de către Consiliul Concurenței. 

În vederea eficientizării monitorizării ajutoarelor de stat, în special în partea ce ține 
de evidența și raportarea ajutoarelor este oportun de a fi inclus și în legislația națională 
noțiunea de blocurile de excepții. Acest fapt va permite focalizarea eforturilor autorităților 
administrației publice spre analiza măsurilor de sprijin cu impact semnificativ asupra 
mediului concurențial și, după caz, prevenirea unei încălcări a legislației naționale. 

Cu referire la faptul că ajutoarele de stat au impact asupra bugetului național, ar fi 
recomandabil ca la acordarea acestora furnizorii să analizeze cea mai oportună forma de 
oferire a ajutorului, ținând cont de eșecul pieței care urmează a fi corectat, cât de 
transperante sunt acestea și cât de ușor pot fi cuantificate.  

Totodată, furnizorii urmează să analizeze măsurile de sprijin la care există un 
interes mai redus din partea mediului de afaceri în vederea identificării cauzelor care au 
generat inaplicabilitatea măsurii. Aceasta va contribui la posibilitatea optimizării măsurilor 
de sprijin în derulare sau la elaborarea noilor scheme de ajutor de stat mai eficiente.   

Raportarea ajutorului de stat reprezintă un angajament asumat de către Republica 
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Moldova prin intermediul Acordului de Asociere RM-UE. Prin urmare, raportarea și analiza 
ajutorului de stat reprezintă nu doar un exercițiu pe plan intern pentru autoritățile publice, 
dar și un angajament internațional asumat de către Republica Moldova. 
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Rezumat 
În comunicarea dată s-a realizat o cercetare amplă a noțiunii de angajator și s-a 

făcut o delimitare dintre noțiunile - angajator, patron și persoană juridică. S-a analizat 
statutul juridic al angajatorului în calitate de subiect al dreptului muncii, care se 
caracterizează, prin punerea, puterii dispozitive și puterii disciplinare. Sau caracterizat drepturile 
și obligațiile în perioada evaluării raportului de muncă. De asemenea, s-a făcut referire la 
calitatea de angajator a  persoanei  fizice.  În acest context, s-a comentat  legislația ce vizează 
domeniul dat, opinia autorilor de specialitate autohtoni și de peste hotare.  

Cuvinte cheie: angajator, patron, parteneriatul social, negociere colectivă, persoană 
fizică, persoană juridică, capacitate juridică de muncă, administrator. 
 

Summary 
In this communication, an extensive research of the notion of employer was carried out 

and a delimitation was made between the notions - employer, patron and legal person. The 
legal status of the employer as a subject of labor law was analyzed, which is characterized by 
power, dispositive power and disciplinary power. Or characterized the rights and obligations 
during the evaluation of the employment relationship. Reference was also made to the quality of 
employer of the individual.  In this context, the legislation regarding the given field, the opinion of 
the local and foreign specialized authors was commented. 

Keywords: employer, employer, social partnership, collective bargaining, individual, 
legal person, legal work capacity, administrator. 
 

Conform legislației muncii Republicii Moldova, prin noțiunea de angajator se înțelege 
acea persoană juridică (unitate) sau persoană fizică care angajează salariați în bază de contract 
individual de muncă.  Noțiunea de angajator nu se suprapune cu cea de patron, întrucât, 
conform art. 2 din Legea  patronatelor  (nr.  976/2000),  patronul este  definit  ca  fiind  o  
persoană  juridică sau persoană fizică, înregistrată în modul stabilit, care administrează și 
utilizează capital, indiferent de forma acestuia, și folosește munca salariată în scopul obținerii de 
profit în condiții de concurență. Din această definiţie deducem cu uşurinţă faptul că nu pot avea 
calitatea de patron persoanele fizice care angajează personal casnic, autorităţile şi instituţiile 
publice, asociaţiile religioase, partidele politice şi sindicatele. 

În același timp, în doctrina română s-a menționat că noțiunea de angajator este foarte 
frecvent folosită când se face referire la relațiile individuale de muncă, pe când termenul de 
patron este utilizat în relațiile colective de muncă, cu deosebire, în chestiunile privind 
parteneriatul social și negocierea colectivă [1]. 

Totodată, legiuitorul moldovean utilizează noțiunea de unitate, prin care se înțelege 
întreprindere, instituție sau organizație cu statut de persoană juridică, indiferent de tipul de 
proprietate, de forma juridică de organizare și de subordonarea departamentală sau 
apartenența ramurală (art. 1 din CM al RM). Așadar, noțiunea de „unitate” are în vedere 
exclusiv persoana juridică. 

Luând în considerare cuprinsul Codului muncii al RM, angajatorii pot fi clasificați în două 
mari categorii: a) angajatorii cu statut de persoană juridică (unități); b) angajatorii persoane 
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fizice. În conformitate cu art. 46 alin. (6) din CM al RM, angajatorul persoană juridică poate 
încheia contracte individuale de muncă din momentul dobândirii personalității juridice. 

Cu alte cuvinte, capacitatea juridică de muncă apare la persoana juridică din momentul 
înregistrării ei în modul stabilit. 

Nu trebuie neglijat faptul că pot figura în calitate de angajatori și persoanele juridice de 
drept public (ministerele, departamentele, Curtea de Conturi, Banca Națională a Moldovei etc.). 
În astfel de situații, observăm că, în conformitate cu art. 58 alin. (2) din Codul civil al RM, 
organele împuternicite să exercite o parte din funcțiile (atribuțiile) Guvernului (ministerele, 
departamentele și alte organe fondate de acestea) posedă personalitate juridică doar dacă 
aceasta decurge din prevederile legii sau, în cazurile expres prevăzute de lege, din actele 
autorităților administrației publice centrale sau locale. 

Potrivit art. 58 alin. (3) din Codului civil al RM, persoanele juridice de drept public pot fi 
constituite și altfel, în cazuri expres prevăzute de lege. Prin legi speciale au fost înființate mai 
multe persoane juridice care îndeplinesc anumite funcții ale statului și contribuie la exercitarea 
puterii executive în stat, însă nu fac parte din Guvern [2]. Putem invoca următoarele exemple 
de astfel de persoane juridice: 

Curtea de Conturi, care, în activitatea sa, este ghidată de Legea Curții de Conturi (nr. 
261-XVI/2008) [3]. Conform art. 2 alin. (1) din Legea RM nr. 261-XVI/2008, Curtea de Conturi 
este unica autoritate publică a statului care exercită controlul asupra formării, administrării și 
întrebuințării resurselor financiare publice și administrării patrimoniului public prin realizarea 
auditului extern în sectorul public în calitate de instituție supremă de audit și este protejată legal 
de interferența din partea organelor de drept sau cu funcții de control; 

Banca Naţională a Moldovei a cărei activitate este reglementată prin Legea RM „Cu 
privire la Banca Națională a Moldovei” (nr. 548-XIII/1995)[4]. Potrivit art. 1 alin. (2) din Legea RM 
nr. 548-XIII/1995, Banca Națională a Moldovei este o persoană juridică publică autonomă și 
este responsabilă față de Parlament. 

În opinia autorului rus I.I. Kiseliov [5], principala diferență între capacitatea civilă a 
persoanei juridice și capacitatea juridică de muncă a angajatorului persoană juridică rezidă în 
faptul că prima apare din momentul înregistrării de stat a persoanei juridice, pe când cea de-a 
doua se dobândește mult mai târziu – după formarea fondului de salarizare a unității și 
aprobarea statelor de personal ale acesteia. Această opinie a fost supusă unor întemeiate 
critici. Astfel, autorii M.V. Lușnikova și A.M. Lușnikov au menționat că o astfel de delimitare a 
capacităților juridice ale persoanei juridice nu poate fi operată în funcție de momentul apariției 
capacității juridice de muncă a angajatorului persoană juridică[6]. Ne raliem la opinia acestor 
autori, care au subliniat că capacitatea juridică de muncă a angajatorului persoană juridică 
apare concomitent cu capacitatea juridică civilă. 

 În domeniul contractelor individuale de muncă, precum am arătat, persoana juridică 
poate obține calitatea de angajator „din momentul dobândirii personalității juridice” (art. 46 alin. 
(6) din CM al RM). În legătură cu aceasta, apare întrebarea dacă se admite încheierea 
contractelor individuale de muncă în nume propriu de către structurile fără personalitate juridică 
(filială sau reprezentanţă a unei întreprinderi) [7].  

În opinia noastră, luând în considerare prevederile CM al RM și cele înscrise în art. 21 
din Legea RM nr. 845/1992 „Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi”, putem concluziona că 
dezmembrămintele fără personalitate juridică (filialele, reprezentanțele) ale întreprinderilor 
(societăților comerciale) nu pot încheia contracte individuale de muncă în nume propriu cu 
personalul lor angajat. Dezmembrămintele menţionate pot încheia contracte individuale de 
muncă doar în numele şi pentru întreprinderea care le-a constituit (întreprinderea-mamă), numai 
în temeiul unei împuterniciri de reprezentare date de întreprinderea-mamă filialei 
(reprezentanţei) respective sau conducătorului acesteia [8]. Cu titlu de excepție, filialele și 
reprezentanțele întreprinderilor străine, având personalitate juridică, încheie contractele 
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individuale de muncă în nume propriu, chiar dacă, din punct de vedere economico-financiar, se 
află într-un raport de dependență cu o întreprindere-fondator străină. 

Ţinând cont de prevederile art. 46 alin. (7) din CM al RM, angajatorul persoană fizică 
poate încheia contracte individuale de muncă din momentul dobândirii capacității depline de 
exercițiu. Așadar, capacitatea de a încheia un contract de muncă în calitate de angajator se 
înscrie în cadrul normelor dreptului civil (drept comun). 
Conform art. 20 alin. (1) din Codul civil al RM, capacitatea deplină de exercițiu începe la data 
cînd persoana fizică devine majoră, adică la împlinirea vârstei de 18 ani. Totuși, observăm că 
sunt posibile două situații în care și minorul poate obține calitatea de angajator: când acesta 
dobândește prin căsătorie capacitate deplină de exercițiu (art. 20 alin. (2) din CC al RM);  când 
minorului care a atins vârsta de 16 ani i-a fost atribuită, prin emancipare, capacitate deplină de 
exercițiu (art. 20 alin. (3) din CC al RM). În asemenea circumstanțe, emanciparea se va 
întemeia pe faptul că minorul, cu acordul ambilor părinți, adoptatorilor sau curatorului, practică 
activitate de întreprinzător. 

În opinia noastră, nu poate avea calitatea de angajator persoana fizică declarată 
incapabilă, precum și acea persoană care a fost limitată în capacitate de exercițiu.  Problema 
este mai dificilă în cazul persoanei asupra căreia a fost instituită curatelă în formă de patronaj. În 
conformitate cu art. 48 alin. (1) din CC al RM, la cererea unei persoane fizice cu capacitate 
deplină de exercițiu care, din cauza sănătății precare, nu este în stare să-și exercite și să-și 
apere drepturile și nici să-și îndeplinească obligațiile de sine stătător, asupra ei poate fi instituită 
curatelă în formă de patronaj. Așadar, persoana pusă sub patronaj dispune (și în continuare) de 
capacitate deplină de exercițiu, dar dispunerea de patrimoniul persoanei în cauză se efectuează 
de către curator (asistent) doar în baza unui contract de mandat sau de administrare fiduciară 
încheiat cu ea (art. 48 alin. (3) din Codul civil al RM). În această privință, achiesăm la părerea 
autorilor ruși, care au menționat că persoana pusă sub patronaj nu poate avea calitatea de 
angajator, dar, cu toate acestea, persoana în cauză este în drept să transmită împuternicirile de 
angajator către curator (asistent) în baza contractului de mandat. 

Ca o concluzie la cele relatate, subliniem faptul că orice persoană fizică, care are 
capacitate deplină de exercițiu, poate angaja salariați, fără anumite restricții sau condiționări, în 
bază de contract individual de muncă. O astfel de posibilitate este stipulată și pentru titularii 
profesiunilor liberale (avocați, notari, auditori ș.a.). Cu titlu de exemplu, art. 15 alin. (1) din Legea 
RM nr. 1260/2002 „Cu privire la avocatură” prevede că, pentru îndeplinirea unor activități 
auxiliare în procesul de acordare a asistenței juridice, cabinetul avocatului poate angaja 
specialiști din diferite domenii, conform specificului acestor activități. 

Totodată,  reiterăm  ideea  că,  în  privința  unor  categorii  de  persoane  fizice,  legislația 
în vigoare instituie interdicții de angajare a salariaților. Astfel, conform dispozițiilor art. 3 alin. (8) 
din Legea RM nr. 93/1998 „Cu privire la patenta de întreprinzător”, titularul patentei nu este în 
drept să angajeze lucrători pentru desfășurarea activității de întreprinzător specificate în patentă. 
Încă în doctrina sovietică au fost scoase în evidență două elemente de bază ale conținutului 
capacității juridice de muncă a angajatorului:  elementul organizaţional, care se referă la dreptul 
angajatorului de a forma colectivul de muncă, de a angaja și a concedia salariați, precum și 
dreptul de a administra procesul de muncă; elementul patrimonial, care presupune dreptul 
angajatorului de a avea și de a administra fondul de salarizare a unității. 

O astfel de structură a conținutului capacității juridice de muncă rămâne actuală și   în 
prezent. Chiar dacă viziunile autorilor contemporani variază în acest sens, totuși, toți savanții 
recunosc, în unanimitate, că elementul organizațional al capacității juridice de muncă a 
angajatorului se prezintă ca o parte componentă obligatorie a acesteia. 

Trebuie  relevat  faptul  că  exercițiul  împuternicirilor  (prerogativelor)  organizaționale ale  
angajatorului  poate  fi  limitat  în  cazurile  prevăzute  de  legislație.  Astfel,  structura  și statele 
de personal ale primăriilor localităților sunt stabilite în conformitate cu Hotărârea Guvernului RM 
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nr. 688/2003 „Cu privire la structura și statele de personal ale primăriilor satelor (comunelor), 
orașelor (municipiilor)” [9].  În astfel de condiții, primarilor li se recomandă elaborarea statelor de 
personal ale primăriilor în corespundere cu prevederile Hotărârii Guvernului RM nr. 688/2003. 

Statutul juridic al angajatorului se caracterizează, în primul rând, prin exercitarea de către 
angajator a puterii normative (ce presupune dreptul angajatorului de a emite acte normative la 
nivel de unitate), a puterii dispozitive (dreptul de a cere salariaților îndeplinirea obligațiilor de 
muncă și manifestarea unei atitudini gospodărești față de bunurile acestuia) și a puterii 
disciplinare (dreptul de a stimula salariații pentru munca eficientă și conștiincioasă și dreptul de 
a trage salariații vinovați la răspundere disciplinară și materială) [10]. 

În calitate de elemente componente ale statutului juridic al angajatorului servesc, de 
asemenea, drepturile și obligațiile statutare ale acestuia, care sunt reflectate în articolul 10 din 
CM al RM. Astfel, angajatorul are dreptul: a) să încheie, să modifice, să suspende și să desfacă 
contractele individuale de muncă cu salariații în modul și în condițiile stabilite de CM al RM și de 
alte acte normative; b) să ceară salariaților îndeplinirea obligațiilor de muncă și manifestarea 
unei atitudini gospodărești față de bunurile angajatorului; c) să stimuleze salariații pentru munca 
eficientă și conștiincioasă; d) să tragă salariații la răspundere disciplinară și materială în modul 
stabilit de CM al RM și de alte acte normative; e) să emită acte normative la nivel de unitate; f) 
să creeze patronate pentru reprezentarea și apărarea intereselor sale și să adere la ele. 

În cadrul raporturilor juridice de muncă, angajatorului îi revin o serie de obligaţii, și 
anume: a) să respecte legile și alte acte normative, clauzele contractului colectiv de muncă și 
ale convențiilor colective; b) să respecte clauzele contractelor individuale de muncă; c) să 
aprobe, în prima lună de la începutul activității unității, iar în continuare – în prima lună a fiecărui 
an calendaristic, statele de personal ale unității și, în termen de 2 luni de la data aprobării 
acestora, să prezinte (în formă scrisă sau electronică), cu excepția autorităților publice centrale 
și locale, un exemplar al statelor de personal inspecției teritoriale de muncă în a cărei rază de 
competență este amplasată unitatea; d) să acorde salariaților munca prevăzută de contractul 
individual de muncă și un permis nominal de acces la locul de muncă; e) să asigure salariaților 
condițiile de muncă corespunzătoare cerințelor de protecție și igienă a muncii; f) să asigure 
salariații cu utilaj, instrumente, documentație tehnică și alte mijloace necesare pentru 
îndeplinirea obligațiilor lor de muncă; f1) să asigure egalitatea de șanse și de tratament tuturor 
persoanelor la angajare potrivit profesiei, la orientare și formare profesională, la promovare în 
serviciu, fără nici un fel de discriminare; f2) să aplice aceleași criterii de evaluare a calității 
muncii, de sancționare și de concediere; f3) să întreprindă măsuri de prevenire a hărțuirii 
sexuale la locul de muncă, precum și măsuri de prevenire a persecutării pentru depunere în 
organul competent a plângerilor privind discriminarea; f4) să asigure condiții egale, pentru femei 
și bărbați, de îmbinare a obligațiilor de serviciu cu cele familiale; f5) să introducă în regulamentul 
intern al unității dispoziții privind interzicerea discriminărilor după oricare criteriu și a hărțuirii 
sexuale; f6) să asigure respectarea demnității în muncă a salariaților; g) să asigure o plată egală 
pentru o muncă de valoare egală; h) să plătească integral salariul în termenele stabilite de CM 
al RM, de contractul colectiv de muncă și de contractele individuale de muncă  și să poarte 
negocieri colective și să încheie contractul colectiv de muncă în modul stabilit de CM al RM; j) 
să furnizeze reprezentanților salariaților informația completă și veridică necesară încheierii 
contractului colectiv de muncă și controlului asupra îndeplinirii lui; k) să îndeplinească la timp 
prescripțiile organelor de stat de supraveghere și control, să plătească amenzile aplicate pentru 
încălcarea actelor legislative și altor acte normative  ce conțin norme ale dreptului muncii; l) să 
examineze sesizările salariaților și ale reprezentanților lor privind încălcările actelor legislative și 
ale altor acte normative ce conțin norme ale dreptului muncii, să ia măsuri pentru înlăturarea lor, 
informând despre aceasta persoanele menționate în termenele stabilite de lege; m) să creeze 
condiții pentru participarea salariaților la administrarea unității în modul stabilit de CM al RM și 
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de alte acte normative; n) să asigure salariaților condițiile social-sanitare necesare pentru 
îndeplini- rea obligațiilor lor de muncă; o) să efectueze asigurarea socială și medicală obligatorie 
a salariaților în modul prevăzut de legislația în vigoare; p) să repare prejudiciul material și cel 
moral cauzat salariaților în legătură cu îndeplinirea obligațiilor de muncă, în modul stabilit de CM 
al RM și de alte acte normative; r) să îndeplinească alte obligații stabilite de CM al RM, de alte 
acte normative, de convențiile colective, de contractul colectiv și de cel individual de muncă.  

În sfera raporturilor de parteneriat social, angajatorilor le este recunoscut dreptul de a 
crea patronate pentru reprezentarea și apărarea intereselor lor și de a adera la ele. Modalități 
concrete de creare a structurilor patronale și de aderare la acestea sunt descrise în Legea 
patronatelor (nr. 976-XIV din 11.05.2000) [11]. 

Recunoscând salariaților posibilitatea ca aceștia să-și apere drepturile și interesele 
legitime prin intermediul organizațiilor sindicale, pentru egalitate de tratament juridic, un astfel de 
drept este recunoscut și angajatorilor. În acest sens, Convenția OIM nr. 87/1948 privind 
libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical consacră dreptul patronilor ca, fără nici o 
deosebire și fără ca să fie necesară vre-o autorizație prealabilă, să constituie organizații la 
alegerea lor, precum și să se afilieze acestor organizații, cu singura condiție de a se conforma 
statutelor acestora din urmă. Așadar, în concepția OIM, nu trebuie făcută diferențiere între 
dreptul lucrătorului și dreptul angajatorului de a se organiza în sindicate. 

În conformitate cu art. 3 din Convenția OIM nr. 87/1948, organizațiile de patroni au 
dreptul să-și elaboreze statutele și regulamentele administrative, să-și aleagă liber 
reprezentanții, să-și organizeze gestiunea și activitatea și să-și formuleze programul de acțiune. 
Autoritățile publice trebuie să se abțină de la orice intervenție de natură să limiteze acest drept 
sau să-i împiedice exercitarea legală. Organizațiile de patroni au dreptul să constituie federații și 
confederații, precum și să se afilieze la organizații internaționale (art. 5 din Convenția OIM nr. 
87/1948).  Pe plan istoric, primele forme de organizare patronală s-au înregistrat, asemenea 
sindicatelor, tot în Franța, unde în anul 1884 s-a constituit Camera sindicatelor patronale, 
denumirea acesteia trădează obiectivele de contracarare a sindicatelor [12]. 

Spre deosebire de Constituția României care, la art. 40 alin. (1), consfințește expres 
dreptul cetățenilor de a se asocia liber în patronate, în Legea Supremă a Republicii Moldova un 
asemenea drept nu se bucură de o consacrare expresă, în temeiul dispozițiilor art. 42 din 
Constituția RM fiind consfințit doar dreptul salariaților de a întemeia și de a se afilia la sindicate. 

În acest context, constatăm necesitatea completării textelor constituționale cu prevederi 
care ar consacra expres că, pentru protejarea intereselor proprii, patronii au dreptul de a se 
asocia, în mod liber, în grupări specifice. 

În conformitate cu prevederile art. 1 din Legea patronatelor nr. 976-XIV/2000, pa-
tronatele sunt organizații necomerciale, neguvernamentale, independente și apolitice, constituite 
în baza liberei asocieri și egalității în drepturi a patronilor din diverse domenii de activitate. 

În literatura de specialitate au fost evidențiate următoarele caracteristici ale 
patronatelor [13]: a) sunt organizații de tip asociativ, patronatele își desfășoară activitatea în 
baza principiilor liberului consimțământ și al egalității în drepturi a tuturor membrilor (art. 4 alin. 
(2) din Legea RM nr. 976-XIV/2000); b) au un caracter apolitic, ca și sindicatele, ceea ce 
înseamnă că nu pot urmări obiective politice, organizațiile patronale fiind independente față de 
autoritățile publice, de partidele politice, precum și de organizațiile sindicale; c) patronatele, ca 
organizații de tip asociativ, nu urmăresc scopuri patrimoniale; d) sunt persoane juridice de drept 
privat, autonome, patronatele beneficiind de protecția statului împotriva oricăror acte care, 
conform legislației, constituie un obstacol în organizarea, funcționarea și administrarea activității 
lor; mai mult, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea RM nr. 976-XIV/2000, patronatele nu pot fi 
lichidate și activitatea lor nu poate fi suspendată în baza unor acte de dispoziție ale autorităților 
administrației publice. Trebuie să menționăm că, spre deosebire de sindicate, care au o istorie 
lungă și tradiții, în Republica Moldova nu au existat patronate, iar statutul lor juridic nu a fost 
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conturat decât la sfârșitul anului 1992, odată cu emiterea de către Președintele RM a Decretului 
nr. 247 „Cu privire la asigurarea drepturilor sindicatelor în sfera parteneriatului social” din 15.12. 
1992. 

Considerăm că prezența a trei factori a determinat toate procesele organizaționale  ale 
asociațiilor patronale din anii 90 ai secolului trecut, și anume: lichidarea întreprinderilor de stat 
cu pierderi, apariția de noi întreprinderi, precum și privatizarea întreprinderilor de stat. 

Rolul patronatului în orice societate fondată pe economia de piață constă, în primul rând, 
în calitatea de negociator (subiect esențial al parteneriatului social), de parte în contractele 
colective de muncă [14]. În afară de aceasta, el este acela care deține, exploatează și 
administrează capitalul, care angajează în muncă, care organizează și conduce procesele de 
muncă. 

Ca partener de dialog social, patronatele se manifestă în următoarele situații: a) participă 
la negocierea contractelor colective de muncă, indiferent de nivelurile la care aceasta se poartă; 
b) participă la elaborarea proiectelor de acte normative cu relevanță asupra mediului de afaceri; 
c) organizațiile patronale reprezentative la nivel național desemnează reprezentanți la 
conferințele OIM. În plus, făcând referire la legislația română, vom observa că reprezentanții 
patronatelor intră în structura unor organisme tripartite, cum ar fi: Consiliul Economic și Social, 
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă etc. 

În  conformitate  cu  art.  3  din  Legea  patronatelor  nr.  976-XIV/2000,  patronatele  se 
constituie în scopul asistării membrilor acestora în capacitatea lor de patroni prin acordarea de 
servicii și consultații, protecția drepturilor și reprezentarea intereselor membrilor lor în relațiile cu 
autoritățile publice, cu sindicatele, precum și cu oricare alte organizații neguvernamentale pe 
plan național și internațional, în conformitate cu prevederile statutelor proprii și ale Legii 
patronatelor. 

Ne raliem la opinia Claudiei Moarcăș [15], conform căreia patronatele reprezintă, apără 
și promovează interesele membrilor săi în scopul asigurării de șanse egale fiecăruia și al 
participării coerente și colective la dezvoltarea economică în relațiile cu autoritățile publice, cu 
sindicatele, față de oricare persoană.  Explicația interesului pentru organizarea patronatului are 
mai multe rațiuni, și anume [16]: a) reprezentarea sectorului de afaceri în cadrul parteneriatului 
social, în relațiile cu sindicatele și autoritățile publice; b) dorința patronatului de a-și proteja 
interesele prin intermediul unei structuri organizatorice cu pondere însemnată la nivel național; 
c) prezentarea în fața opiniei publice și a statului a unei poziții coerente și unitare; d) oferirea de 
servicii și consultanță membrilor organizațiilor patronale, în răspunsul la diferite  provocări cu 
care aceștia se confruntă – dezvoltarea resurselor umane, facilitarea încheierii de contracte, 
promovarea în cadrul târgurilor, implementarea managementului mediului, calității, reprezentării 
legală etc. 

Legea RM nr. 976-XIV/2000 consacră trei forme juridice de organizare a patronate- lor: 
a) asociație patronală; b) federație patronală; c) confederație patronală. În conformitate cu art. 6 
din Lege, asociaţia patronală este o formă juridică de organizare a patronatelor, constituită prin 
asocierea a cel puțin 3 patroni – persoane juridice și/sau persoane fizice. O astfel de asociație 
poate fi constituită prin asocierea patronilor: a) conform domeniului de activitate; b) dintr-un 
anumit teritoriu, indiferent de genul de activitate al acestora. În același timp, asociațiile 
patronale, în funcție de scopurile și caracterul activității lor, pot fi membri ai uneia sau a mai 
multe federații sau confederații patronale. Conform art. 7 din Legea RM nr. 976-XIV/2000, 
federaţia patronală reprezintă o formă juridică de organizare a patronatelor, constituită din două 
sau mai multe asociații patronale dintr-un anumit domeniu de activitate în scopul soluționării 
unor probleme comune, în limitele împuternicirilor delegate de membrii lor. 

Confederaţia patronală este o formă juridică de organizare a patronatelor, constituită din 
două sau mai multe federații patronale. Membri ai confederației patronale pot fi de asemenea 
asociații patronale și patroni aparte, indiferent de principiile de asociere și domeniul de activitate. 
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Patronii, asociațiile, federațiile și confederațiile patronale se pot asocia în vederea 
constituirii unei confederații patronale reprezentative la nivel național.  Astfel, la 27.01.1996, prin 
liberul consimțământ a cinci membri fondatori și ca urmare a desfășurării adunării constituante 
(la care au participat peste 400 de delegați), a fost înființată Confederaţia Naţională a 
Patronatului din Republica Moldova (CNPM – în continuare) [17]. În vederea promovării 
intereselor membrilor săi pe plan internațional, CNPM, îndată după crearea sa, în 1997, devine 
membru al Organizației Internaționale a Patronilor. 

Până în anul 2000, CNPM a activat ca organizație obștească, însă, după adoptarea 
Legii RM nr. 976-XIV/2000, această structură patronală, concepută ca organizație umbrelă ce 
urma să întrunească membri din diferite ramuri ale economiei și să reprezinte mediul de afaceri 
la nivel național, a reușit să se reînregistreze în Confederație Patronală.   

Cu titlu de studiu comparativ, observăm că în Europa există trei tipuri de organizații 
patronale naționale: a) de reprezentare a intereselor sociale; b) de reprezentare a intereselor 
economice și comerciale; c) de reprezentare a intereselor economico-comerciale și sociale[18]. 

De menționat,  că modelul european consacră o singură uniune patronală națională de 
tipul C: de reprezentare a intereselor economico-comerciale și sociale. „După 1990, în unele 
state europene, patronatele de reprezentare socială au fuzionat cu cele de reprezentare 
economico-comercială și socială. În Germania mai există un patronat de tip A, dar nereunificat, 
în Olanda existau două confecții constituite pe criterii religioase”. 

Organizația Internațională a Patronatului este singura organizație mondială autorizată să 
reprezinte interesele patronilor în toate problemele privind aspectele sociale și cele legate de 
muncă la nivel internațional. Fiind înființată în anul 1920 (cu sediul la Geneva) și având statutul 
de consultant permanent pe lângă ONU și OIM, această organizație are ca scop principal al său 
promovarea liberei inițiative și apărarea intereselor patronilor ale organizațiilor acestora. Mai 
mult, ea facilitează schimburile de vederi și de experiență între patronii din lumea întreagă și 
este recunoscută unanim ca fiind canalul prin care se realizează  comunicarea  și  promovarea  
punctului  de  vedere  al  patronilor  în  chestiunile sociale în toate organismele internaționale. 

Organizația Internațională a Patronatului respectă principiul tripartismului conform căruia, 
la toate reuniunile importante ale OIM, patronii și salariații sunt reprezentați pe același plan cu 
guvernele respective, față de care au independență totală. 

Cu referire la sistemul de parteneriat social din Republica Moldova, putem constata că 
acesta prezintă unele vulnerabilități, generate de o anumită dinamică de dezvoltare a structurilor 
parteneriale patronale. Avem în vedere, în acest caz, lipsa unei concordanțe între modalitățile 
de structurare a organizațiilor sindicale cu cele patronale, ceea ce generează dificultăți majore 
în desfășurarea negocierilor colective la nivel teritorial, dat fiind faptul că, la nivelul menționat, nu 
sunt constituite asociații patronale. 

Conducându-ne de prevederile art. 13 din Legea RM nr. 976-XIV din 11.05.2000, putem  
releva  următoarele  atribuții  de  bază  ale  patronatelor:  a)  reprezintă,  promovează, susțin și 
apără interesele comune economice, tehnice și juridice, precum și acțiunile de cooperare ale 
membrilor lor; b) susțin, conform legislației, deplina libertate de acțiune în promovarea de către 
patroni a programelor de dezvoltare ale unităților economice, asigurând o maximă eficiență a 
activității economice; c) promovează o concurență loială în activitatea economică și în relațiile 
dintre membrii lor, care să asigure condiții egale fiecăruia; d) acordă consultanță în problemele 
vizând rezilierea contractelor de management; e) participă la inițierea, elaborarea și promovarea 
programelor de dezvoltare, restructurare, privatizare și lichidare a întreprinderilor, precum și de 
cooperare economică a acestora; f) participă, în colaborare cu partenerii de dialog social, la 
elaborarea proiectelor de acte legislative și alte acte normative, contribuie la elaborarea și 
implementarea strategiilor de dezvoltare a economiei naționale și a activităților economice, 
precum și a strategiilor în domeniile salarizării și protecției muncii, învățământului profesional și 
sănătății; g) asigură membrilor lor informații utile, facilitează relațiile dintre aceștia, precum și 
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relațiile cu alte organizații, promovează interesul managerial, prestează servicii de consultanță și 
asistență de specialitate, inclusiv în domeniul pregătirii și folosirii forței de muncă în scopul 
sporirii productivității muncii; h) exercită alte atribuții conform prevederilor statutelor proprii și 
legislației în vigoare. 

În vederea realizării atribuțiilor lor, patronatele sunt în drept: a) să reprezinte, să 
promoveze, să susțină și să apere drepturile și interesele membrilor lor în relațiile cu  autoritățile 
publice, cu sindicatele și cu alte persoane juridice și persoane fizice, atât pe plan național, cât și 
internațional, în conformitate cu statutele proprii și cu Legea patronatelor; b) să desemneze 
reprezentanții lor și să participe, în condiții convenite între părțile interesate, la negocierea și 
încheierea contractelor colective de muncă, la alte tratative și acorduri cu autoritățile publice și 
sindicatele, precum și la dialog social în cadrul structurilor tripartite, conform statutelor proprii, 
legislației Republicii Moldova și dreptului internațional; c) să difuzeze liber informația referitoare 
la activitatea lor, să instituie mijloace proprii de informare în masă, să obțină de la autoritățile 
publice informația necesară pentru desfășurarea activității statutare, să formeze, în funcție de 
necesități, subdiviziuni teritoriale, să creeze, în modul stabilit de lege, întreprinderi sau să 
participe, în calitate de fondator, la crearea acestora; d) să se afilieze la organizații 
internaționale, să stabilească relații de colaborare sub diferite aspecte cu organizații patronale 
similare din alte țări, să participe la alte acțiuni care nu contravin obligațiilor internaționale ale 
Republicii Moldova; e) să beneficieze și de alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare sau 
care derivă din aceasta. 

În conformitate cu art. 21 din Legea RM nr. 976-XIV din 11.05.2000, patronatele sunt 
obligate: a) să respecte Constituția, legislația în vigoare, precum și statutul propriu; b) să 
opereze modificările necesare în documentele de constituire în cazul modificării legislației sau în 
cazul constatării necorespunderii acestor documente legislației în vigoare; c) să informeze anual 
Ministerul Justiției asupra continuării activității lor, indicând-și denumirea, sediul și organul de 
conducere. Neprezentarea, în decurs de 2 ani, a informației specificate la acest punct atrage 
excluderea patronatului din registrul de stat, în temeiul hotărârii instanței de judecată, la cererea 
Ministerului Justiției; d) să verse la buget impozitele și alte plăți obligatorii, în conformitate cu 
legislația în vigoare; e) să prezinte Ministerului Justiției, în termen de 15 zile, informația cu privire 
la sediul patronatului, în cazul în care sediul a fost schimbat. 

Revenind la statutul juridic al angajatorului, relevăm că acesta se caracterizează prin 
exercitarea puterii normative (adică a dreptului de a emite acte normative locale), a puterii 
administrativ-dispozitive (adică a dreptului de a înainta indicații obligatorii pentru salariați în 
legătură cu îndeplinirea obligațiilor de muncă) și a puterii disciplinare (adică a dreptului de a 
aplica măsuri de stimulare față de salariații care prestează munca eficient și conștiincios și 
sancțiuni disciplinare în privința salariaților care comit abateri disciplinare) [19]. 

Drepturile și obligațiile angajatorului descrise mai sus sunt recunoscute ca fiind de bază, 
deoarece ele sunt prevăzute în legislație și formează nucleul statutului juridic al acestui subiect 
de dreptul muncii. Totodată, angajatorului i se pot stabili obligații suplimentare în corespundere 
cu dispozițiile convenției colective (de orice nivel), contractului colectiv sau indi- vidual de 
muncă. De exemplu, în conținutul contractului colectiv de muncă poate fi inserată clauza potrivit 
căreia angajatorul va fi obligat să achite indemnizații suplimentare în legătură cu acordarea 
concediului de odihnă anual în mărimea unui salariu de funcție al salariatului. 

În legislația României, constituirea și funcționarea organizațiilor patronale, precum și 
drepturile și obligațiile acestora sunt prevăzute în art. 54-74 din Legea nr. 62/2011 a dialogului 
social. Ca și în cazul sindicatelor, conținutul articolelor este dedicat independenței organizațiilor 
patronale față de autoritățile publice, de partidele politice și de sindicate, precum și libertatea de 
care dispun patronatele în constituirea și exercitarea drepturilor lor. 

Analizând prevederile art. 58-60 din Legea nr. 62/2011, concluzionăm că modul de 
înscriere a organizației patronale și de dobândire a personalității juridice de către aceasta este 
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identic cu cel descris pentru dobândirea personalității juridice de către asociațiile sindicale. În  
cele  din  urmă,  vom  menționa  că  dreptul  la  liberă  asociere  în  partide  politice,  în sindicate, 
în patronate și în alte forme de asociere este consfințit în art.40 din Constituția României. Luând 
ca bază acest text constituțional, apare evident că pentru protejarea intereselor proprii, patronii 
au dreptul de a se asocia liber în grupări specifice, în asociații, federații și confederații patronale.  
Prin intermediul unor astfel de grupări, se urmărește apărarea și promovarea intereselor  
profesionale,  dezvoltarea  unităților,  eficientizarea  activității  economice,  creșterea forței, a 
puterii ce rezultă din acțiunea comună. 

Abordând în continuare chestiunea referitoare la statutul juridic al angajatorului, vom 
sublinia faptul că drepturile și obligațiile angajatorului în cadrul raporturilor juridice de muncă 
sunt înfăptuite de către persoana fizică (în cazul angajatorilor persoane fizice), organele de 
conducere ale persoanei juridice sau de către alte persoane împuternicite de acestea. În cazul 
angajatorilor cu statut de persoană juridică apar dificultăți în ceea ce privește conturarea 
statutului juridic al conducătorului unității, întrucât acesta din urmă apare în mai multe ipostaze:  
la exercitarea atribuțiilor de administrare a unității respective, conducătorul acesteia capătă 
statut de angajator, în special în cadrul raporturilor juridice de muncă cu salariații subordonați;  
în același timp, el îşi păstrează calitatea de salariat în cadrul raporturilor juridice de muncă cu 
proprietarul (proprietarii) unității. 

În art. 258-266 din CM al RM sunt elucidate unele aspecte particulare ce vizează munca 
conducătorilor de unități și a membrilor organelor colegiale. Astfel, legiuitorul a decis să fixeze, 
în primul rând, sfera de aplicabilitate a legislației muncii asupra conducătorilor de unități. Astfel, 
în art. 258 alin. (1) din CM al RM se statuează că prevederile art. 258- 266 din CM al RM se 
aplică conducătorilor tuturor unităților, cu exceptai cazurilor când conducătorul (angajatorul) este 
concomitent şi proprietar al unităţii. 

În conformitate cu stipulațiile art. 258 alin. (2) din CM al RM, conducător al unităţii este 
persoana fizică care, în conformitate cu legislația în vigoare sau documentele de constituire ale 
unității, exercită atribuții de administrare a unității respective, îndeplinind totodată funcțiile 
organului executiv.  La categoria de conducător al unității putem atribui următoarele persoane: 
administratori ai societăților comerciale, directori ai întreprinderilor de stat și ai celor municipale, 
șefi ai instituțiilor de stat ș.a. 

Potrivit art. 260 alin. (2) din CM al RM, legislația în vigoare sau documentele de   
constituire ale unității pot prevedea proceduri speciale ce vor preceda încheierea contractului 
individual de muncă cu conducătorul unității (organizarea concursului, alegerea sau numirea în 
funcție). În calitate de exemplu invocăm dispozițiile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova 
„Despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea 
funcției vacante de manager-șef (conducător) în instituțiile și organizațiile subordonate Agenției 
de Stat Relații Funciare și Cadastru” nr. 642 din 27 mai 2003 [20], în al căror temei orice funcție 
vacantă de conducător într-o instituție sau organizație subordonată Agenției de Stat Relații 
Funciare și Cadastru poate fi ocupată doar prin concursul organizat de către Agenția de Stat 
Relații Funciare și Cadastru. 

Un alt aspect demn de remarcat rezidă în faptul că legislația în vigoare instituie, în unele  
cazuri,  obligația  confirmării  candidaturii  la  funcția  de  conducător  al  unității  din partea unor 
terțe structuri. Invocăm în acest sens prevederile art. 21 din Legea instituțiilor financiare nr. 550-
XIII din 21.07.1995 [21], potrivit cărora o persoană ce candidează la funcția de administrator al 
băncii trebuie să fie confirmată de Banca Națională a Moldovei înainte de începerea exercitării 
funcției. 

Totodată, observăm că datele despre administratorul societății comerciale se înscriu în 
Registrul de stat al persoanelor juridice. În cazul în care au fost operate unele modificări în ceea 
ce privește persoana administratorului, persoana juridică este obligată să depună documentele 
pentru înregistrarea modificărilor la organul înregistrării de stat în termen de 30 de zile de la data 
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adoptării hotărârii de modificare a datelor înscrise în Registrul de stat (art. 16 alin. (2) din Legea 
RM „Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali” nr. 220-
XVI din 19.10.2007 [22]). Contractul individual de muncă cu conducătorul unității se încheie pe 
durata indicată în documentele de constituire ale unității sau pe un termen stabilit în contract 
prin acordul părților. 

În conformitate cu prevederile art. 261 alin. (1) din CM al RM, conducătorul unității nu 
poate să presteze muncă prin cumul la o altă unitate sau să cumuleze funcții la unitatea pe care 
o conduce, cu excepțiile prevăzute de legislația în vigoare. El nu poate, de asemenea, să facă 
parte din organele care exercită supravegherea și controlul în unitatea pe care o conduce. 

Legea securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 [23] prescrie 
conducătorilor de unități absolvirea cursurilor de instruire în domeniul securității și sănătății în 
muncă. Menționăm în acest sens că, potrivit art. 11 alin. (10) din Legea sus-menționată, în cazul 
unităților în care se desfășoară activități fără pericole de accidentare sau de îmbolnăvire 
profesională, conducătorul unității poate să-și asume atribuțiile lucrătorului desemnat pentru 
activitățile de protecție și prevenire a riscurilor profesionale din unitate dacă acesta a absolvit 
cursurile de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă. Obligația conducătorilor de 
unități de a trece cursuri de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă este statuată 
expres în art. 17 alin. (7) din Legea securității și sănătății în muncă, potrivit căruia instruirea 
conducătorilor de unităţi se efectuează îndată după numirea lor în funcţie şi periodic, cel puţin o 
dată în 36 de luni.  În plus, atragem atenția asupra faptului că, spre deosebire de alte categorii 
de salariaţi, conducătorii de unităţi nu se bucură de stabilitate în funcţie. Altfel spus, dacă un 
simplu salariat nu poate fi concediat în mod arbitrar, ci numai cu respectarea garanțiilor legale 
din domeniul încetării contractului individual de muncă (cum ar fi: inadmisibilitatea concedierii 
salariatului în perioada aflării lui în concediu medical, în concediu de studii ș.a. (art. 86 alin. (2) 
din CM al RM); interzicerea concedierii salariatului membru de sindicat fără acordul organului 
sindical, în condițiile art. 87 din CM al RM) și doar pentru temeiuri statuate expres în CM al RM 
(în special în art. 86)), conducătorii de unității pot fi disponibilizați într-un mod simplificat, fără ca 
aceștia să mai beneficieze de garanții legale în domeniul enunțat. 

Așadar, încetarea contractului individual de muncă încheiat cu conducătorul unității 
poate fi operată oricând în corespundere cu art. 263 lit. b) din CM al RM, în legătură cu emiterea 
de către organul abilitat sau proprietarul unităţii a ordinului (dispoziției, deciziei, hotărârii) 
întemeiat juridic de încetare a contractului individual de muncă înainte de termen. Totodată, 
subliniem faptul că, la încetarea contractului individual de muncă în temeiul art. 263 lit. b) din 
CM al RM, în lipsa unor acţiuni sau inacţiuni culpabile, conducătorul unității urmează să fie 
preavizat în scris cu o lună înainte  și i se plătește o compensație pentru încetarea contractului 
individual de muncă înainte de termen, în mărime de cel puțin 3 salarii medii lunare. 

Din analiza prevederilor art. 259-260 din CM al RM ar rezulta indubitabil că statutul juridic 
al conducătorilor de unități, inclusiv ai societăților comerciale, este guvernat de prevederile CM 
al RM. Mai mult, s-ar părea la prima vedere că dreptul muncii „și-a adjudecat victoria categorică 
în disputa” cu dreptul comercial, fiind notoriu faptul că, până la intrarea în vigoare a CM al RM, 
raporturile juridice dintre unitatea și conducătorul acesteia cădeau sub incidența legislației 
comerciale. Dar, abordând problematica dată mai amplu, cu luarea în considerare a întregului 
cadru legislativ existent, constatăm că această aparentă „victorie” a dreptului muncii este o 
victorie pirică în sensul că, prin prisma legislației comerciale, conducătorii societăților comerciale 
se află în continuare sub imperiul reglementărilor legislației comerciale.  Ca dovadă, putem 
invoca următoarele texte legislative: 

 În opinia noastră, soluția legislativă consacrată prin dispozițiile CM al RM, cu referință la 
statutul juridic al conducătorilor de societăți comerciale, pare cel puțin neinspirată. Este logic ca 
raportul juridic dintre administrator și societatea comercială să fie reglementat în continuare de 
normele legislației comerciale, legiuitorului moldovean revenind doar obligația de a se pronunța 
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asupra naturii contractuale a unor asemenea raporturi juridice: contractul de mandat sau, ca o 
alternativă, contractul de management (privit ca un contract de drept civil sau de drept 
comercial). Încă în primele sale studii rezervate problematicii conceptualizării noțiunilor de 
manager și de contract de management, autorul român Gh. Brehoi a demonstrat că managerul 
(adică directorul, conducătorul sau administratorul unității) nu-și poate desfășura activitatea de 
conducere în baza contractului individual de muncă, întrucât: a) managerul nu este 
supravegheat, îndrumat și controlat zilnic de către proprietarul unității, într-un sistem de 
subordonare ierarhică, proprie contractului individual de muncă; b) din analiza conținutului 
contractului de management rezultă că obiectul unui astfel de contract nu este prestarea 
propriu-zisă a muncii de către manager, prestare care să aibă loc într-un cadru organizatoric 
stabilit de către proprietarul unității, în schimbul căreia managerul să primească un salariu, ci 
obiectul contractului de management îl constituie, în realitate,   art.  70  alin.  (1)  din  Legea  RM  
nr.  135/2007  „Privind  societățile  cu  răspundere limitată”  prevede că administratorul societății 
cu răspundere limitată se desemnează de adunarea generală a asociaților sau de consiliul 
societății dacă actul de constituire prevede aceasta.  Totodată, în textul legislativ citat se 
menționează că administratorul poate fi  eliberat  oricând  cu  sau  fără  motiv.  În  comparație  
cu  legislația  comercială,  legislația muncii este mult mai protectivă pentru salariat, indiferent de 
poziția ierarhică ocupată de acesta (este un muncitor necalificat sau un administrator al 
societății comerciale). Luând ca bază dispozițiile art. 258-265 din CM al RM, urmează ca toți 
administratorii societăților cu răspundere limitată să-și desfășoare activitatea în temeiul 
contractelor individuale de muncă încheiate pe durata indicată în documentele de constituire ale 
unităților respective sau pe un termen stabilit în contracte prin acordul părților. Însă cele mai 
mari dificultăți la aplicarea legislației vizând regimul de muncă al conducătorilor de societăți 
comerciale se ivesc la încetarea contractelor individuale de muncă încheiate cu respectivii: 
legislația comercială, permițând eliberarea administratorilor societăților cu răspundere limitată 
oricînd, ad nutum, fără să fie necesară invocarea vreunui motiv, pe când legislația muncii, 
lăsând materia încetării contractului individual de muncă „sub patronajul” principiului legalității, 
cere invocarea expresă a unui temei consacrat în  art. 82, 86 sau art. 263 din CM al RM pentru 
a opera încetarea contractului individual de muncă încheiat cu administratorii respectivi.  

Mai mult, legislația muncii instituie anumite garanții și compensații în cazul încetării 
contractului individual de muncă încheiat cu conducătorul unității (art. 185, 264, 251 ș.a. din CM 
al RM). Şi toate aceste facilități statuate în legislația muncii în favoarea conducătorilor de unități 
(inclusiv administratorilor societăților cu răspundere limitată) devin, în cel mai bun caz, 
discutabile, întrucît, conform art. 69 alin. (3) din Legea RM nr. 135/2007, asupra relaţiilor dintre 
administrator şi societate, legislaţia muncii se extinde în măsura în care nu este în contradicţie 
cu Legea RM nr. 135/2007.  
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Rezumat 
În comunicarea ce urmează, autorii sau expus asupra noilor performanțe în 

activitatea asistenţei juridice în societate și în economie, ca modalitate de comunicare 
profesională în contextual transformărilor radicale datorate reglementărilor tot mai 
complexe și lărgirii pieții serviciilor juridice, în contextul integrării europene. Conținutul 
lucrării este compus din analiza legislației și a literaturii de specialitate dedicate problemei 
abordate din Republica Moldova, sub aspect de drept comparat, în temeiul cărora autorii 
caracterizează activitatea juriștilor în contextul asistenţei juridică garantate de stat, 
condițiile de aplicare și protecție a acesteia, ajungând la un şir de concluzii prin care se 
evidenţiază unele propuneri de îmbunătățire a acestui proces și opiniile diverse ale 
diferitor autori. Se menţionează că la nivel național și internaţional au fost întreprinse un șir 
de încercări de creare a unui regim unificat de realizarea prin aplicarea diveritor forme de 
service juridice.    

Cuvinte-cheie: activitatea asistenţei juridice în economie, modalitate de 
comunicare profesională, piața serviciilor juridice, para-juriști, asistenţă juridică garantată 
de stat. 

 
NEW PERFORMANCES IN THE ACTIVITY OF LEGAL ASSISTANCE IN THE 

ECONOMY, AS A MODE OF PROFESSIONAL COMMUNICATION AND ITS FORMS 
 

Abstract 
In the following communication, the authors exposed the new performances in the 

activity of legal assistance ofn society and of the economy, as a way of professional 
communication in the context of radical transformations due to increasingly complex 
regulations and expanding the market for legal services in the context of European 
integration. The content of the paper is composed of the analysis of legislation and 
literature dedicated to the issue addressed in the Republic of Moldova, in terms of 
comparative law, under which the authors characterize the activity of lawyers in the 
context of state-guaranteed legal aid, its conditions of application and protection. a series 
of conclusions highlighting some proposals to improve this process and the various 
opinions of different authors. It is noted that at national and international level a series of 
attempts have been made to create a unified implementation regime by applying various 
forms of legal service. 
          Keywords: legal aid activity of the economy, professional communication method, 
legal services market, para-lawyers, state-guaranteed legal aid. 
       

Introducere 
 Importanța problemei prezentate rezidă tocmai din împrejurarea că adevărații 

destinatari al actului de justiție sunt juriștii, iar întâmplările din viața reală nu se 
subordonează prevederilor legii, astfel, rezolvarea acestor situații necesită un efort 
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deosebit. Actul de justiție are influență asupra comportamentelor și acțiunilor umane prin 
intermediul limbajului, și altor modalități prevăzute de lege, producând astfel, schimbări în 
lumea care ne înconjoară. Constituţia Republicii Moldova prevede că „Orice persoană are 
dreptul la satisfacere efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva 
actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime. Nici o lege, nu poate 
îngrădi accesul la justiţie. Prin generalitatea formulării sale, art. 20 al Constituţiei permite 
oricărei persoane, cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid, să se 
adreseze instanţei de judecată pentru apărarea oricărui drept sau a oricărei libertăţi şi a 
oricărui interes legitim, indiferent dacă aceasta rezultă din Constituţie sau din alte acte 
normative corespunzătoare acesteia. Totodată, art. 26 al Constituţiei Republicii Moldova 
prevede că „Dreptul la apărare este garantat. Fiecare om are dreptul să reacţioneze 
independent, prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilor şi libertăţilor sale [1]. În tot 
cursul procesului, părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu. 
Asistența juridică se acordă cetățenilor și agenților economici din toate domeniile 
economiei naționale. 
     Varietatea normelor juridice, pluralitatea ordinilor juridice care se aplică într-un stat 
de drept și la care se adaugă globalizarea tot mai accentuată, îngreunează înfăptuirea 
actului de justiție, și interpretarea legilor de justițiabili și de juriști. Aceste dificultăți derivă 
mai ales din numărul mare al actelor normative și schimbarea frecventă a regulilor de 
conduită. Securitatea juridică presupune pe de o parte stabilirea normelor juridice, iar pe 
de altă parte predictibilitatea legii, ceea ce contribuie la o mai bună înțelegere și aplicare a 
dreptului, dar și la creșterea gradului de încredere a cetățenilor în justiție [2, p.2]. 

Potrivit rezultatelor unui studiu global “Tendințe în serviciile juridice”, piața serviciilor 
juridice, trece prin transformări radicale datorate reglementărilor tot mai complexe, riscului 
crescut în arii multiple, evoluției economiei digitale și presiunii continue privind reducerea 
costurilor. Studiul arată că nevoile companiilor se schimbă semnificativ, majoritatea 
respondenților luând în calcul reevaluarea furnizorilor de servicii juridice. Pe fondul 
creșterii cererii de servicii juridice, se observă nevoia unui nou tip de consiliere, care să 
acopere o gamă mai largă de servicii. Cumpărătorii de servicii juridice caută în special 
furnizori care să le înțeleagă afacerea și industria, care să ofere consultanță în zone ce 
depășesc sfera juridică, care să ofere servicii multidisciplinare în jurisdicții multiple și să 
folosească mai eficient tehnologia. 
    Atât cererea, cât și bugetele pentru servicii juridice sunt în creștere. Anumite 
arii înregistrează creșteri mai mari decât altele, în special în zona de conformare (49%), 
M&A (42%) și cea a litigiilor (39%). Conformarea cu reglementările la nivel global apare ca 
una dintre cele mai mari provocări ale departamentelor juridice de azi, pe lângă nevoia de 
a realiza mai multe cu resurse mai puține. Majoritatea participanților la studiu (55%) - în 
general directori de departamente juridice, sau CEO și CFO - au reevaluat sau sunt în 
curs de reevaluare a furnizorilor de servicii juridice. Studiul arată că, în timp ce așteptările 
privind serviciile furnizate de consultanți externi evoluează, acestea nu sunt întotdeauna 
îndeplinite mai ales în zone cum ar fi utilizarea tehnologiei, transparența financiară și 
furnizarea de servicii integrate [3]. 
     Una din modalitățile de cominicare profesională este asistenţă juridică. În literatura 
de specialitate, comunicarea profesională juridică se manifestă ca o varietate de 
interacţiuni umane special organizate, în al căror conţinut se reflectă cunoaşterea, 

                                                
1 Constituţia Republicii Moldova, în Monitorul Oficial nr. 1, 08.1994. 
2 Ș. Deaconu, Principiul securității juridice în ordinea constituțională română, în Revista Română de Drept 
Privat nr. 3/2016, accesat în format electronic. 
3 Tendințe în serviciile juridice”: profesia de avocat se schimbă fundamental. 
https://www2.deloitte.com/ro/ro/pages/about-deloitte/articles/future-trends-for-legal-services-2016.html 
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schimbul de informaţii şi influenţa reciprocă a participanţilor, cu scopul de a rezolva 
sarcinile profesionale. Comunicarea profesională juridică, de regulă, prezintă un caracter 
oficial, reglementat de legi şi norme juridice. Foarte frecvent, juriștii nu au oportunitatea de 
a alege să comunice sau să nu comunice în cadrul activităţii profesionale. Colaboratorii din 
domeniul judiciar sunt obligaţi de a-şi îndeplini sarcinile de lucru, indiferent de starea 
moral-psihologică existentă [4]. În economie un rol important î-l are asistenţa juridică în 
lansarea afacerilor, care are ca scop, de a reda rezumativ prevederile legale de organizare 
și de desfăşurare a activităţii de antreprenoriat. Adeseaori juriștii se axează pe procesul de 
organizare și mai puține eforturi depun în acordarea serviciilor juridice în desfăşurarea a 
activităţii, ceea ce duce la conflicte și litigii.  
       În Republica Moldova, până la adoptarea Legii Nr. 198 din 26.07.2007 cu privire la  
asistenţa juridică garantată de stat ( AJGS)[5], se utilizau noţiunile de „asistenţă din oficiu”, 
„asistenţă contra plată” şi mai puțin „asistenţă gratuită”[6] pentru a semnifica acordarea 
asistenţei juridice din contul mijloacelor de stat sau a subiectelor care acordau astfel de 
servicii (granturi în cazul ONG-urilor specializate, şi în unele cazuri din contul avocaţilor 
care acordau asistenţă gratuită).  
    Noţiunea de asistenţă juridică garantată de stat este mai largă decât aceste noţiuni, 
cuprinzând şi asistenţa gratuită, parţial gratuită, precum şi acordarea asistenţei respective 
şi în alte cauze decât cele care necesită asistenţă juridică obligatorie pentru care se utiliza 
fraza „avocatului din oficiu”.   
        Noul sistem de AJGS, prevăzut prin Legea din 26.07.07, prevede următoarele 
aspecte, pe care le considerăm cele mai importante novaţii ale legii, care contribuie la 
asigurarea unor servicii juridice calitative persoanelor sărace:  

1. un spectru mai larg de servicii incluse în asistenţa juridică acoperită din 
mijloacele financiare ale statului, şi anume asistenţa primară şi asistenţa calificată, inclusiv 
pentru cauze civile, contravenţionale şi de contencios administrativ şi prevederea expresă 
a asistenţei juridice pentru perioada reţinerii în cadrul unei proceduri penale sau 
contravenţionale,  

2. un nou sistem de prestatori ai serviciilor de asistenţă juridică garantată de stat, şi 
anume un sistem mixt format din para-jurişti şi asociaţii obşteşti pentru asistenţa primară, 
şi avocaţi publici, avocaţi la cerere şi asociaţii obşteşti pentru asistenţa calificată,  

3. un nou sistem de organizare a serviciilor de acordare a asistenţei juridice 
garantate de stat, şi anume crearea Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică 
Garantată de Stat (Consiliul Naţional în continuare) şi Oficiile Teritoriale ale acestuia 
(Oficiul Teritorial în continuare).   
       Tipurile de asistenţă juridică garantată de stat.  Legea nr.198 cu privire la AJGS 
prevede două tipuri de asistenţă juridică garantată de stat, şi anume:  - asistenţa juridică 
calificată – adică serviciile de consultanţă juridică şi reprezentare în organele de urmărire 
penală, instanţele de judecată sau autorităţile publice, care sunt acordate de către avocaţi, 
indiferent de tipul acestora, şi asociaţii obşteşti, cu excepţia reprezentării în cadrul 
procesului penal şi contravenţional; - asistenţa juridică primară – adică serviciile de 
informare şi asistenţă la întocmirea diverselor acte, şi alte servicii  care nu intră în 
categoria celei calificate, şi se acordă de para-jurişti sau asociaţiile obşteşti specializate. 

                                                
4 Inga Baciu. Stilurile de comunicare în activitatea profesională juridică Tradiţie şi inovare în cercetarea 
ştiinţifică, ed. a 6-a dedicată Anului profesorului Nicolae Filip: Materialele Colloquia Professorum din 29 sept. 
2016. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2017. – Vol. 1. – P. 151-155    
5 Legea Nr. 198 din  26.07.2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat. Publicat : 05.10.2007, în 
Monitorul Oficial Nr. 157-160     art Nr : 614 
6 Legea cu privire la avocatură,nr.1260-V din 19.07.2002 Publicat : 19.07.2002, în Monitorul Oficial Nr. 157-
160     art Nr : 614 
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        Diferenţa esenţială dintre tipurile de asistenţă juridică garantată de stat constă în 
obiectul acesteia: la acea calificată se presupune acordarea serviciilor pentru probleme 
juridice care necesită implicarea unui avocat calificat. Asistenţa calificată de asemenea 
presupune existenţa unui conflict care trebuie soluţionat prin intermediul organelor de 
drept sau autorităţilor publice, în faţa cărora beneficiarul poate fi reprezentat de avocat. 
Asistenţa juridică primară, la rândul ei, presupune acordarea unor servicii de informare 
juridică, explicaţii sau ajutor la întocmirea unor acte, dar care nu necesită reprezentarea 
ulterioară a beneficiarului în faţa instanţelor de judecată sau a autorităţilor publice[7, p.6].  
      Este cunoscută noțiunea de avocat public care se consideră persoană avînd dreptul 
de a desfăşura activitate de avocat în condiţiile Legii cu privire la avocatură, admis în baza 
unor criterii de selectare să acorde gratuit sau parţial gratuit asistenţă juridică calificată din 
contul mijloacelor destinate acordării asistenţei juridice garantate de stat [8]; 
     O nouă noțiune este cea de para-jurist și se consideră  persoană care se bucură 
de o înaltă stimă din partea comunităţii locale, având studii juridice incomplete sau studii 
superioare complete, care nu practică activitate de avocat şi care, după o instruire 
specială, este calificat să acorde asistenţă juridică primară membrilor comunităţii din contul 
mijloacelor destinate acordării de asistenţă juridică garantată de stat, conform unui 
regulament referitor la statutul şi la calificarea para-juriştilor care acordă consultanță 
juridică primară sau calificată[9]. În prezent, 42 de para-juriști  își desfășoară activitatea în 
mai multe regiuni, acoperind mai mult de 40 de localități din țară. Activitatea acestora este 
supravegheată de Consiliul Național pentru Asistență Juridica Garantată de Stat. Spre 
deosebire de asistența juridică calificată garantată de stat, cetățenii pot beneficia de 
asistență juridică primară garantată de stat indiferent de nivelul veniturilor pe care îl au. 
Serviciile sunt prestate gratuit.Începând cu luna mai 2017, para-juriștii s-au organizat într-o 
asociație obștească - Asociația Națională a Para-Juriștilor din Republica Moldova. Scopul 
acestei platforme web este de a reacționa prompt la necesitățile juridice ale populației 
indiferent de nivelul veniturilor beneficiarilor. Serviciile sunt prestate gratuit atât prin 
intermediul acestui portal, cât și prin consultațiile în persoană la biroul în care para-juristul 
își desfășoară activitatea în comunitate. Parajuristul este obligat să informeze oficiul 
teritorial despre alte activităţi profesionale exercitate la momentul selectării şi despre 
activităţile în care devine implicat pe parcursul activităţii. Sediul este la primărie și este 
remunerat de Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, (denumit 
în continuare Consiliu Naţional care este un organ colegial cu statut de persoană juridică 
de drept public, instituit pentru administrarea procesului de acordare a asistenţei juridice 
garantate de stat. Administrarea în teritoriu a procesului de acordare a asistenţei juridice 
garantate de stat este realizată de către Oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional, care 
funcţionează în oraşele (municipiile) de reşedinţă ale curţilor de apel [10]. 

Diferenţa esenţială dintre tipurile de asistenţă juridică garantată de stat constă în 
obiectul acesteia: la acea calificată se presupune acordarea serviciilor pentru probleme 
juridice care necesită implicarea unui avocat calificat. Asistenţa calificată de asemenea 
presupune existenţa unui conflict care trebuie soluţionat prin intermediul organelor de 
drept sau autorităţilor publice, în faţa cărora beneficiarul poate fi reprezentat de avocat. 
                                                
7 Igor Cobanu s.a. Elementele cheie ale noului sistem de asistenţă juridică garantată de stat din Republica 
Moldova.Chișinău.2008, p.6 
8 Legea cu privire la avocatură,nr.1260-V din 19.07.2002 Publicat : 19.07.2002, în Monitorul Oficial Nr. 157-
160     art Nr : 614 
9 Hotărârea Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, Nr. 27 din 29.10.2014 cu privire 
la aprobarea Regulamentului de activitate al parajuriştilor. Publicat : 16.01.2015 în Monitorul Oficial Nr. 1-10 
art Nr : 49 
10Ordinul ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului Naţional pentru Asistenţă 
Juridică Garantată de Stat, nr. 18  din  24.01.2008. Monitorul Oficial nr.21-24/49 din 01.02.2008 
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Asistenţa juridică primară, la rândul ei, presupune acordarea unor servicii de informare 
juridică, explicaţii sau ajutor la întocmirea unor acte, dar care nu necesită reprezentarea 
ulterioară a beneficiarului în faţa instanţelor de judecată sau a autorităţilor publice.   

În dependenţă de tipul asistenţei, legiuitorul a stabilit următoarele criterii pentru a 
beneficia de acestea și anume:   

1. Asistenţa juridică primară:   Asistenţa juridică primară se acordă pentru orice 
întrebare sau adresare a beneficiarului, fără a fi limitată la careva domenii ale dreptului. 
Orice persoană poate beneficia de servicii de asistenţă juridică primară. Legiuitorul a ales 
opţiunea unui sistem deschis oricăror solicitări deoarece asistenţa juridică primară se 
acordă imediat sau cel târziu la 3 zile după solicitare, având ca scop acordarea rapidă a 
unui ajutor persoanei. De fapt, este vorba de situaţii simple de clarificare a unor drepturi 
sau de clarificare a necesităţii de a se adresa unui avocat calificat. Dacă întrebarea 
clientului este dificilă din punct de vedere juridic, para-juristul sau asociaţia obştească care 
acordă aceste servicii trebuie imediat să informeze clientul despre necesitatea de a primi 
asistenţă juridică calificată, şi, dacă clientul acceptă, îl ajută să completeze cererea de 
acordare a asistenţei juridice calificate, pe care persoana o depune la Oficiul Teritorial. 
Prin asistenţa juridică primară, statul va putea ridica nivelul de cunoştinţe juridice a 
populaţiei. De asemenea, unele conflicte sau situaţii dificile pot fi evitate dacă asistenţa 
este acordată la timp, spre exemplu consultarea şi instruirea populaţiei în vederea 
întocmirii testamentului, în special în cazuri de conflicte evidente dintre eventualii 
moştenitori.   
      Reieşind din aceste obiective, asistenţa juridică primară nu necesită careva dovezi 
sau criterii ale beneficiarului, ci se acordă oricărui solicitant. Legiuitorul doar a prevăzut, cu 
scopul de a evita sau diminua adresări abuzive, că o persoană nu se poate adresa cu 
aceiaşi problemă, cu excepţia cazului când au apărut circumstanţe noi. Dar, deşi nu este 
expres prevăzut, asistenţa primară este destinată pentru persoanele sărace, care nu-şi 
permit angajarea unui avocat. Pentru a evita solicitări abuzive, Consiliul Naţional va trebui 
să organizeze o campanie de informare a populaţiei despre existenţa noului tip de 
asistenţă, accentuând că aceasta este destinată persoanelor sărace.   
  2. Asistenţa juridică calificată: Asistenţa juridică calificată se acordă în 
următoarele domenii:  - cauze penale,  - cauze civile,  - cauze contravenţionale, şi  - cauze 
de contencios administrativ. În categoria persoanelor care au dreptul la asistenţă juridică 
calificată se include acele persoane care au nevoie de asistenţă juridică pe cauze penale, 
şi interesele justiţiei o cer, însă nu dispun de suficiente mijloace pentru a plăti acest 
serviciu. La această categorie se atribuie și cele care au nevoie de asistenţă juridică de 
urgenţă în cazul reţinerii în cadrul unui proces penal sau al unei proceduri 
contravenţionale. Au nevoie de asistenţă juridică în cauze contravenţionale, civile şi de 
contencios administrativ, însă nu dispun de suficiente mijloace pentru a plăti aceste 
servicii, cauzele fiind complexe din punct de vedere juridic sau procesual. 
      Au dreptul la asistenţă juridică calificată copiii victime ale infracţiunilor şi victimele 
violenţei în familie [11]. 
     Poate fi solicitată asistenţă juridică calificată la orice etapă a procesului penal, iar în 
cauze civile, şi pînă la iniţierea procesului.  
      Persoana care beneficiază de asistenţă juridică calificată este obligată: 

a) să colaboreze cu subiectul autorizat să îi acorde o astfel de asistenţă; 
b) să furnizeze informaţii veridice în cauza pentru care solicită asistenţă; 
c) să prezinte neîntîrziat subiectului autorizat să îi acorde asistenţă juridică calificată 

sau organului care efectuează acţiuni procedurale orice informaţie despre modificarea 

                                                
11  art.19 al.(11)al legii nr.198, modificat prin lp196 din 28.07.16, mo306-313/16.09.16 art.661 
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circumstanţelor care au determinat acordarea asistenţei juridice calificate. 
Acordarea asistenţei juridice calificate poate fi realizată în dependența de nivelul 

veniturilor sau indiferent de acesta. Se acordă asistenţă juridică calificată indiferent de 
nivelul veniturilor: 

a) persoanelor specificate la art. 19 alin. (1) lit. b)–d) şi la alin. (11) legii nr. 198; 
b) persoanelor suspectate de săvîrşirea unei contravenţii pentru care se prevede 

sancţiunea arestului contravenţional; 
c) persoanelor în a căror privinţă există riscul aplicării sancţiunii de expulzare în 

cadrul procedurilor contravenţionale; 
d) persoanelor în a căror privinţă se solicită înlocuirea sancţiunii amenzii sau a 

muncii neremunerate în folosul comunităţii cu închisoare sau cu arest contravenţional; 
e) persoanelor care au beneficiat de ajutor social, stabilit în conformitate cu 

legislaţia în vigoare, pe parcursul a 6 luni calendaristice anterioare lunii în care a fost 
depusă solicitarea [12]. 

Acordarea asistenţei juridice calificate în dependenţă de nivelul veniturilor are loc: 
      În cazurile prevăzute la art.19 alin.(1) lit.a) şi e) al legii nr.198, se acordă asistenţă 
juridică calificată persoanelor al căror venit este mai mic de nivelul venitului stabilit de 
Guvern pentru beneficiere de asistenţă juridică în conformitate cu prezenta lege. La 
calcularea venitului solicitantului de asistenţă juridică garantată de stat, se iau în 
considerare veniturile şi cîştigurile lunare medii din 6 luni calendaristice anterioare lunii  în 
care a fost depusă solicitarea. Metodologia de calcul al venitului şi nivelul venitului care 
permite acordarea asistenţei juridice calificate, precum şi forma declaraţiei cu privire la 
venit, se aprobă de Guvern. Nivelul venitului care permite acordarea asistenţei juridice 
calificate se determină periodic, ţinîndu-se cont, în special, de indexarea veniturilor 
băneşti. În vederea beneficierii de asistenţă juridică calificată, persoana din categoria 
specificată prezintă declaraţie cu privire la venit de o formă stabilită de Guvern. 
     Asistenţa juridică calificată poate fi acordată și gratuit integral, dar și parţial. Astfel, 
se acordă asistenţă juridică calificată şi în cazul în care persoana al cărei venit este mai 
mare decât nivelul venitului stabilit de Guvern pentru a beneficia de asistenţă juridică în 
conformitate cu lege nr.198, este capabilă să achite o parte din cheltuielile de asistenţă 
juridică. În acest caz, poate fi acordată asistenţă juridică calificată cu contribuţia financiară 
a beneficiarului. 

 
Concluzii 

    Analizând practica de implementare a Legii cu privire la asistenţa juridică garantată 
de stat,  am  stabilit că acesta este unul din obiectivele strategice ale statului prevăzând 
diversificarea spectrului de servicii de asistenţă juridică garantată de stat, inclusiv prin 
implementarea şi extinderea mecanismului de acordare a asistenţei juridice primare de 
către asociaţiile obşteşti, precum şi pilotarea unor noi modele de acordare a asistenţei 
juridice garantate de stat, orientate la necesităţile beneficiarilor din categoriile social-
vulnerabile [13]. Criteriile de eligibilitate pentru a beneficia de asistenţă juridică calificată, 
prevăzute de Legea nr. 198 cu privire la AJGS, pot fi clasificate în două categorii:  a. 
criteriul financiar, şi  b. criteriul referitor la conţinutul cauzei.    
     Criteriul financiar se aplică pentru toate categoriile de cauze în care persoanele pot 
beneficia de AJGS, asistenţa juridică calificată acordându-se doar acelor persoane care 
nu dispun de mijloace pentru a plăti aceste servicii. Pentru a beneficia de asistenţă juridică 
calificată, beneficiarul trebuie să aibă un venit mai mic de nivelul venitului stabilit de 
Guvern [14]. 

                                                
12   art.20  al legii nr.198 în redacţia LP112 din 18.05.12, MO149-154/20.07.12 art.488 
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     Totuși reieșind din faptul că suntem în anul 2021, ne-am convins că legea nu 
lucrează, că cetățenii nu sunt informați despre posibilitățile care le propune acest izvor 
legislativ. Nu sunt informați nici juriștii începători, studenții falultăților de drept, despre 
possibilitatea de încadrare în acest proces.Nici la radiou, nici la televiziune și nici în presa 
publicitară nu se aduc informații despre aceste posibilități ale cetățenilor.                                                  
   Cadru normativ – legal necesită perfecționare continuă. Există o serie de aspecte 
conceptuale, ce urmează a fi soluționate prin modificarea legislației ce vizează condițiile 
de procedură de acordare a asistenței juridice garantate de stat și în toate domeniile 
economiei naționale. 
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Abstract 

The Joint Stock Company is a commercial association whose share capital is divided 
into shares and whose obligations are guaranteed by the company’s patrimony.  

The share capital of the Joint Stock Company, is formed by placing the shares 
between the shareholders, and represents the value of the financial and in kind 
contributions, paid in proportion to the number and value of the subscribed shares.  

The share is the monetary expression of the value of the assets, which the 
founders of the joint stock company contribute with to the foundation of the company, to 
be used in the activity and achieve the aim pursued by the company. 

 The share capital, also called nominal capital. The types of contributions to the 
share capital of the joint stock company, are established by law, by the company contract 
or by decision on the additional shares issue. According to Moldovan legislation, the 
share capital of Joint Stock Company cannot be less than 600000 MDL.  

The share capital of the Joint Stock Company may be modified by increasing or 
reducing it, according to the Law on Joint Stock Companies, the capital market 
legislation and the company statute.  

The changes made in the share capital, as well as the changes made of the share 
classes, of the number and the nominal value of the shares placed, are reflected in the 
statute of the company and recorded in the way provided by the legislation of the 
Republic of Moldova. 

Key words: the company, the share, the share capital, the shareholder, the 
contribution, the foundation.  

 
Introduction 

Definiția societății pe acțiuni în legislația Republicii Moldova poate fi găsită în 
Codul Civil și Legea privind societățile pe acțiuni. Art. 281 din Codul Civil al RM definește 
societatea pe acțiuni ca fiind societatea comercială al cărei capital social este divizat în 
acțiuni și ale cărei obligații sunt garantate cu patrimoniul societății, iar Legea nr.1134-XIII 
din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni, la art. 2, ca societate comercială al cărei 
capital social este în întregime divizat în acțiuni și ale cărei obligații sunt garantate cu 
patrimoniul societății.   

Doctrina juridică, definește societatea pe acțiuni, ca societate constituită prin 
asocierea mai multor persoane, care contribuie la formarea capitalului ei social prin 
anumite cote de participare, reprezentate prin titluri numite acțiuni, pentru desfășurarea 
unei activități comerciale, împărțirea beneficiilor și care răspund pentru obligațiile sociale 
numai în limita acțiunilor lor.   

Cu referire la definițiile legale și cele doctrinare, societatea pe acțiuni poate fi 
definită ca persoană juridică formată prin voința uneia sau mai multor persoane, 
exprimată în actul de constituire, prin care acestea convin să pună în comun anumite 
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bunuri pentru a desfășura activitate de întreprinzător, a realiza și a împărți beneficii, 
societate în care acționarii nu răspund pentru obligațiile acesteia, ci suportă riscul 
activității ei în limitele valorii acțiunilor deținute. 

 
Subject  

Pentru constituirea și funcționarea unei societăți comerciale ca persoană juridică 
este necesar ca aceasta să fie înzestrată cu anumite valori patrimoniale, care ar permite 
acesteia să participe și să se manifeste de drept în circuitul civil, devenind subiect activ 
al raporturilor juridice. Principiul general al dreptului punctează că orice persoană atât 
fizică cât și juridică dispune de un patrimoniu, respectiv societatea comercială la 
momentul constituirii are anumite drepturi și obligații civile. Fundamentul patrimoniului îl 
constituie drepturile cu care o înzestrează fondatorii societății, ansamblu cărora 
formează, la constituire, și capitalul propriu al acesteia, care este numit capitalul social.  

În cele ce urmează vom prezenta, câteva din definițiile formulate în doctrina 
juridică cu privire la capitalul social al societăților comerciale, care pot fi atribuite și 
societăților pe acțiuni. 

Într-o primă accepțiune, (1) capitalul social, reprezintă suma globală a valorii 
aporturilor aduse de asociați la constituirea societății ori, ulterior, la majorarea lui, se 
compune din prețul nominal al acțiunilor plasate [1], (2) capitalul social este suma totală, 
exprimată în monedă, a valorii bunurilor cu care părțile contractului de societate 
contribuie la constituirea patrimoniului acesteia [2], (3) capitalul social este expresia 
valorică a totalității aporturilor asociaților care participă la constituirea societății [3], (4) 
capitalul social este o sintagmă ce desemnează totalitatea valorilor aporturilor subscrise 
de asociați sau, în alți termeni, valoarea însumată a acestor aporturi ce trebuie vărsate 
în contul societății pentru a servi ca instrument economic la realizarea scopului în 
vederea căruia a fost constituită societatea [4]. 

În concluzie, în baza caracteristicilor doctrinare expuse mai sus, putem spune, că 
capitalul social al societății comerciale reprezintă expresia valorică a tuturor aporturilor în 
numerar sau în natură, cu care participanții la constituirea societății contribuie la 
formarea patrimoniului acesteia, spre a asigura mijloacele materiale necesare 
desfășurării activității și realizării scopurilor statutare. 

În cazul societății pe acțiuni, capitalul social poate fi privit ca un concept juridic și 
contabil, constant pe toată durata societății, sau cel puțin până la modificarea actului 
constitutiv, a statutului. Pierderile patrimoniale înregistrate pe parcursul activității 
societății nu influențează capitalul social, cu excepția cazului când societatea este 
obligată să reducă capitalul social. Capitalul social al societății pe acțiuni este expresia 
valorică a aporturilor acționarilor, iar, în schimbul aporturilor, acționarii primesc din partea 
societății acțiuni. 

Capitalul social al societății pe acțiuni este prima și cea mai importantă garanție 
pentru creditorii societății. Potrivit art. 38 din Legea societăților pe acțiuni, capitalul social 
al societății determină valoarea minimă a activelor nete ale societății, care asigură 
interesele patrimoniale ale creditorilor și acționarilor. Pentru a constitui o garanție cât mai 
eficace, mărimea capitalului social trebuie să fie publică, astfel încât societatea pe 
acțiuni este obligată să indice mărimea capitalului social în statut, bilanț, registrul 
deținătorilor de valori mobiliare și pe foia de antet al societății.  

În sensul art. 38 din Legea societăților pe acțiuni, capitalul social al societății nu 
poate fi mai mic de 600000 lei, prin urmare prin lege sunt stabilite valori minimale 
obligatorii. Este relevant de menționat că pentru unele societăți pe acțiuni, legislația 
Republicii Moldova face derogări de la prevederile art. 38 din Legea societăților pe 
acțiuni în partea ce ține de limita minimă de capital social. Astfel de derogări se fac în 
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cazul băncilor și companiilor de asigurări, ambele având forma organizatorico-juridică în 
societăți pe acțiuni, mărimea capitalului social fiind diferită de cea a societăților pe acțiuni 
clasice.  

Potrivit art. 9 din Legea privind activitatea băncilor, Banca Națională a Moldovei 
refuză acordarea licenței unei bănci dacă aceasta nu dispune de un nivel al capitalului 
inițial cel puțin egal cu nivelul minim stabilit prin actele normative ale Băncii Naționale a 
Moldovei. Acest nivel nu poate fi mai mic de 100 de milioane de lei. În cazul companiilor 
de asigurare, art.22 din Legea cu privire la asigurări, capitalul social minim al companiilor 
de asigurare este de 15 milioane de lei. 

Capitalul social al societăților pe acțiuni se formează urmare a plasării acțiunilor 
între acționari și reprezintă valoarea aporturilor în număr și în natură vărsate proporțional 
numărului și valorii acțiunilor subscrise. Capitalul social este egal cu suma valorii 
nominale a acțiunilor plasate, dacă aceasta a fost stabilită în documentele constitutive. În 
cazul în care societatea a plasat acțiuni a căror valoare nominală nu a fost stabilită, 
capitalul social va fi egal cu valoarea sumară a aporturilor depuse în contul plății 
acțiunilor. Valoarea acțiunilor autorizate spre plasare, însă neplasate ale societății nu se 
includ în capitalul social. 

După cum am menționat supra, capitalul social cuprinde valoarea aporturilor în 
număr și în natură aduse la constituirea societății sau prin subscripții ulterioare. Aportul 
la capitalul social poate avea ca obiect orice bun cu valoare economică, aflat în circuitul 
civil, care prezintă interes pentru activitatea economică a societății. Legea nu impune 
acționarilor ca aporturile să fie egale și ca ele să aibă același obiect sau conținut, și nici 
ca aportul unui subscriitor să aibă un obiect unitar. Decizia privind depunerea aporturilor 
în capitalul social al societății aparține subscriitorilor, adică viitorilor acționari. Felurile 
aporturilor la capitalul social al societății se stabilesc de legea societăților pe acțiuni, de 
contractul de societate sau de hotărârea privind emiterea suplimentară de acțiuni. 

Art. 39 din Legea societăților pe acțiuni prevede că aporturi la capitalul social pot 
fi: a) mijloace bănești, b) valorile mobiliare plătite în întregime, c) alte bunuri, inclusiv 
drepturi patrimoniale sau alte drepturi care pot fi evaluate în bani, d) obligațiile (datoriile) 
societății față de creditori. De asemenea, Legea societăților pe acțiuni prevede că nu pot 
fi aporturi la capitalul social: a) evaluarea în bani a activității fondatorilor pentru 
înființarea societății, precum și a activității de muncă a acționarilor care lucrează în 
societate, b) obligațiile (datoriile) fondatorilor, acționarilor societății și ale altor persoane, 
c) bunurile mobiliare și imobiliare neînregistrate, inclusiv produsele activității intelectuale, 
supuse înregistrării în conformitate cu legislația, d) bunurile aparținând achizitorului de 
acțiuni cu drept de administrare economică sau gestionare operativă, fără acordul 
proprietarului acestor bunuri, e) bunurile destinate consumului curent al populației civile, 
bunurile a căror circulație este interzisă ori limitată de actele legislative.  
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Abstract 
Potrivit prevederilor normei constituționale, "voința poporului este baza puterii de 

stat. Această voință este exprimată prin alegeri libere, care se desfășoară periodic prin 
exprimare universală, egală, directă, secretă și liberă". În contextul alegerilor Președintelui 
Republicii Moldova din 15 noiembrie 2020, autorul investighează statutul juridic al șefului 
statului.  

Analizând rolul și întinderea competenței juridice a Președintelui, dar și starea de 
incompatibilitate și conflictul de interese care apar și pot influența statutul juridic al șefului 
statului, autorul formulează o serie de concluzii care vin să asigure supremația 
Constituției, dar și realizarea principiului separării ramurilor puterii de stat, garantând 
protecție voinței poporului moldav. 

Cuvinte cheie: Constituție, președintele Republicii Moldova, conflict de interese. 
 

Abstract 
According to the provisions of the constitutional norm, "the will of the people is the 

basis of the state power”. This is expressed through free elections, which are carried out 
periodically through universal, equal, direct, secret and free expression." In the context of 
the elections of the President of the Republic of Moldova in November 15, 2020, the 
author is investigating the legal status of the head of state. 

Analyzing the role and extent of the President's legal competence, but also the state 
of incompatibility and conflict of interest that arise and can influence the legal status of the 
head of state, the author formulates a series of conclusions that ensure the supremacy of 
the Constitution, but also the principle of separation of branches of the state power, 
guaranteeing protection of the will of the Moldavian people. 

Keywords: Constitution, President of the Republic of Moldova, conflict of interest. 
 

ÎNTRODUCERE - TEZE CU VALOARE DE PRINCIPIU 
Instituția președintelui Republici Moldova (în continuare RM), este parte a organului 

executiv bicefal (Președintele țării + Guvernul), cu atribuții și competențe individualizate atât 
prin normele constituționale de la art., cât și prin interpretările date de Curtea Constituțională 
prin hotărârile respective. 

Totodată, cercetătorii instituției șefului statului (Gh.Costachi, I.Guceac, B.Slipenschi, 
S.Goriuc, A.Arseni și alții1), au examinat profund în lucrările sale doctrina instituției 
                                                
1 Arseni, A. Șeful de Stat – garanţii de realizare a mandatului: concept teoretico-practic. În: Revista 
Naţională de Drept, 2008, nr. 3; Гуцуляк, В. К вопросу о конституционно-правовом статусе главы 
государства. // „Закон и жизнь”, nr. 5(20), 2003; Guceac, I. Curs elementar de drept constituţional. Vol. II, 
Chișinău: Tipografia Centrală, 2004; Arseni, A., Creangă, I., Negru, B., Barbalat, P., Cotorobai, M., 
Susarenco, Gh. Constituţia Republicii Moldova, comentată articol cu articol. Vol. I, Chișinău: Civitas, 2000; 
Guţuleac Victor, Balmuș Victor. Problemele administrării de stat. Chișinău, 2002; Hlipca, P. Președintele 
Republicii Moldova - mediator între organele puterii de stat // Revista Naţională de Drept, 2008, nr.6; Rusu 
Vl. Analiza raporturilor Șefului Statului cu Guvernul. În: Materialele Conferinţei știinţifice cu tema „Administraț 
ia publică în perspectiva integrării europene”, Institutul de Știinţe Administrative din Republica Moldova, 
Chișinău, 27-28 octombrie 2006. p. 184-193; Costachi Gh., Guceac I. Fenomenul constituționalismului în 
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prezidențiale, dând aprecieri științifice valoroase și argumentând concluzii importante pentru 
știința dreptului național. Aceste investigații științifice specializate, au detaliat problemele ce 
țin de instituția Președintelui RM, analizând importanța instituției președințiale în Republica 
Moldova, prin prisma funcțiilor pe care le realizează și atribuțiilor de care dispune 
Președintele Republicii. Este de relevat că studierea rolului Președintelui Republicii în 
sistemul autorităților publice și raporturile cu celelalte ramuri ale puterii de stat este 
importantă atât din punct de vedere teoretic, cât și practic. 

În același timp, raportând starea juridică și de fapt a șefului statului în Republica 
Moldova la dispozițiile și prin prisma textului normelor constituționale și principiilor de bază 
ale Legii Supreme, la doctrină, actele internaționale și la legislația relevantă din domeniu, 
apreciem că odată cu adoptarea Hotărârii Curții Constituționale nr.7/2016, au survenit 
consecințe de fapt dar și de drept, care necesită cercetări științifice aprofundate în contextul 
remodelării și modificării regimului politic de guvernare în Republica Moldova, dar și a 
modificării substanțiale a statutului juridic al șefului statului, modificându-se totodată și 
întinderea competențelor lui. 

Este de reținut, că conform practicii jurisdicționale existente2, prevederile Constituției 
RM se află într-o strânsă legătură logico-juridică, unde înțelegerea sensului exact al 
dispozițiilor constituționale și aplicabilitatea lor urmează a fi exercitată cu respectarea 
principiilor constituționale, inclusiv a unității materiei constituționale, dar și a competenței 
legislative exclusive a legiuitorului constituant. Or, interpretarea textului Constituției de către 
autoritatea de jurisdicție constituțională, care poate deduce din dispozițiile exprese ale 
Constituției principii de valoare constituțională aplicativă, sunt o modalitate oportună de 
constatare a noului status-quo al șefului de stat care își are temelia în alegerea lui prin votul 
suveran al întregului popor. În special ținând cont de faptul că Președintele RM face parte din 
puterea executivă în condițiile „dualității” puterii executive: Instituția prezidențială și Guvernul. 

Menționăm, că înțelegerea sensului autentic și deplin al normelor 
constituționale privind statutul juridic și întinderea funcțiilor șefului statului este stringentă și 
importantă pentru a fi asigurată supremația Constituției și unitatea materiei constituționale, 
rațiunea și buna funcționare a instituțiilor publice, precum și a echilibrului puterilor în stat.  

Or, conform autoaprecierii Curții, „unele hotărâri ale Curții Constituționale, prin care 
se declară neconstituțională o prevedere legală sau un act, pot genera vid legislativ și 
existența unor deficiențe și incertitudini în aplicarea legii”3. În contextul dat, considerăm că o 
astfel de hotărâre se prezintă a fi Hotărârea CC nr.7 din 04.03.2016 care modificând prin 
interpretare modalitatea de alegere a șefului statului, nu a interpretat respectiv și natura 
juridică a raporturilor nou-create, dar și întinderea competenței Președintelui RM. Totodată, 
în contrariu interpretării date șefului statului prin HCC nr.7/2016, Curtea a menționat de 
fiecare dată când atinge rolul șefului statului, că statutul juridic al Președintelui RM rămâne a 
fi unul neutru, simbolic și decorativ.  
                                                                                                                                                            
evoluția Republicii Moldova spre Statul de drept. Chișinău: Tipografia Centrală, 2003; Costachi Gh., Hlipcă 
P. Organizarea și funcţionarea puterii în statul de drept. Monografie. Ediţia a II-a. Chișinău: Institutul de 
Istorie, Stat și Drept, 2011; Hlipcă P. Președintele Republicii Moldova – mediator între organele puterii de 
stat. În: Revista Naţională de Drept, 2008, nr. 6; Guceac I. Curs elementar de drept constituțional. Vol. I. 
Ministerul Afacerilor Interne, Academia de Poliție ,,Ștefan cel Mare”. Chișinău, 2001, p.157; Slipenski Boris, 
Iacub Irina. Consolidarea instituției șefului statului. Revista „Legea și viața”. 2014. Nr.11, pag.19-23; 
Slipenski B. Șeful statului în calitate de garant al Constituţiei. În: Legea și Viața, 2006, nr. 3; Goriuc, S. 
Rolul Șefului statului în asigurarea echilibrului puterilor în stat; Natura juridică a funcțiilor Președintelui 
Republicii Moldova. Revista „Administrarea publică”, a.2012. nr.1, pag.42-51; Actele Președintelui Republicii 
Moldova. Revista „Administrarea publică”, a.2012. nr.4, pag.28-33; Raporturile șefului de stat cu organele 
executive. Revista „Administrarea publică: teorie și practică”. A.2014, nr.1, pag.29-35;  
2 Hotărârea nr.17 din 20 septembrie 2011 pentru interpretarea prevederilor art.78 din Constituţia Republicii 
Moldova, referitoare la dizolvarea Parlamentului în cazul eșuării repetate a alegerii Președintelui ţării 
3 HCC nr.17/2011,.p.33 
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Având în vedere că hotărârea Curții Constituționale reprezintă în sine o constatare 
juridică general obligatorie, bazată pe elucidarea esenței problemei constituționale în urma 
interpretării oficiale a normelor corespunzătoare din Constituție și explicării raționamentului 
conținutului acestora raportat la normele contestate, prin relevarea conținutului normelor 
constituționale și dezvoltarea de reguli deduse din interpretarea acestora, actele Curții 
Constituționale ghidează evoluția întregului sistem legal, precum și procesul de înțelegere și 
aplicare a legii, în modul în care conținutul normelor constituționale este cel definit, are un 
caracter regulator și constituie izvor de drept prin efectele sale. De aceia, modificând prin 
interpretare modul de desemnare a Președintelui RM, necesită de a avea în vedere practica 
jurisdicțională formată anterior din Republica Moldova, unde Curtea anterior a statuat: „75. 
Astfel, în privința statutului juridic al Președintelui Republicii Moldova, urmează a fi operată 
distincția între mandatul dinainte și după reforma constituțională menționată supra”45. În 
același context, cu referire la rolul Președintelui ales de Parlament, Curtea a reținut: „106. … 
Conform procedurilor constituționale, Guvernul, ca exponent al puterii executive, este opera 
comună a legislatorului, ca autoritate reprezentativă supremă, căreia poporul i-a delegat cea 
mai înaltă valoare - suveranitatea și puterea de stat (art.2 din Constituție) și a șefului de stat, 
ca garant al suveranității (art.77 din Constituție).6"  

Deci, dacă anterior, numai Parlamentul avea statutul juridic de autoritate 
reprezentativă supremă, conform HCC nr.7/2016, odată cu revenirea la alegerea directă a 
șefului statului de către popor, același statut juridic de autoritate reprezentativă supremă l-a 
obținut de fapt și Președintele RM. 

Este de remarcat, că despre acest aspect statuează și p.85 al HCC din 20137 care 
prevede „85. În acest sens, Curtea reiterează raționamentele sale cu privire la distincția 
constatată anterior în privința statutului juridic al mandatului Președintelui Republicii 
Moldova înainte și după reforma constituțională operată prin Legea nr. 1115-XIV din 5 iulie 
2000: „Potrivit art.1 alin.(2) din Constituție, forma de guvernământ a statului este republica. 
Conform doctrinei de drept, modalitatea de alegere a șefului statului determină forma de 
guvernământ: republică parlamentară sau republică prezidențială, și situează, din punct de 
vedere legal, șeful statului pe o anumită poziție față de Parlament și, în special, față de 
popor. În republica prezidențială șeful statului este ales de către cetățeni și, din punct de 
vedere legal, se situează pe aceeași poziție cu Parlamentul, dispunând de prerogative mai 
largi, ca urmare a faptului că mandatul său vine de la întreaga națiune, de la popor. În 
contextul celor enunțate Curtea menționează că până la data de 05.07.2000, potrivit art.78 
din Constituție, Președintele Republicii Moldova era ales de către cetățeni și din punct de 
vedere al reprezentativității deținea aceeași poziție cu autoritatea legiuitoare, având 
prerogative largi”.  

Astfel, urmând logica CC RM, dar și practica ei constantă, este de reținut că 
modificarea statutului juridic al Președintelui este strâns legat de forma de alegere/desemnare 
a șefului statului, menționându-se statutul juridic de autoritate reprezentativă supremă a 
Președintelui RM în cazul în care el este ales de către popor. În așa mod, putem deduce cu 
titlu de principiu, că noțiunea expusă îtr-un mod imperativ în textul art.77 alin.(1) „Președintele 
Republicii Moldova este șeful statului”, statuează expres poziția superioară a Președintelui în 
statul Republica Moldova, și anume  primes inter pares. 

                                                
4 HCC nr. 32 din 29.12.2015 pentru controlul constituționalității Decretului Președintelui Republicii Moldova 
nr. 1877-VII din 21 decembrie 2015 privind desemnarea candidatului pentru funcţia de Prim-ministru 
5 p.75 a HCC nr. 32/2015 menționată supra 
6 HCC nr. 7 din 18 mai 2013 
7 HCC nr. 7 din 18.05.2013 privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 64-XII din 31 mai 
1990 cu privire la Guvern, în redacția Legilor nr. 107 și 110 din 3 mai 2013, și a Decretelor Președintelui 
Republicii Moldova nr. 634-VII și 635-VII din 16 mai 2013 și a Hotărârii Guvernului nr. 364 din 16 mai 2013 
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CONSIDERAȚIUNI GENERALE 
În contextul importanței instituției șefului statului în sistemul autorităților publice, dar și 

ținând cont de forma și regimul de guvernare a Republicii Moldova, în special în contextul 
necesității de asigurare a separației puterilor în stat, este de menționat că pentru a clarifica 
„locul și rolul șefului statului în sistemul autorităților publice”, o însemnătate deosebită o 
capătă procedura de desemnare sau alegere a șefului statului. Anume această modalitate 
procesuală stabilită în Constituție, determină statutul juridic constituțional și întinderea 
competențelor șefului statului, or de aici în opinia noastră, pornesc atribuțiile si prerogativele 
acestei instituții care la rândul său determină o serie de factori, precum natura juridică a 
sistemului politic și configurația constituțională de guvernământ. 

Având în vedere practica evoluției regimului politic de guvernământ în Republica 
Moldova și a practicii formate a jurisdicției constituționale, reținem că din momentul adoptării 
HCC nr.7/2016 care prevede alegerea directă a șefului de stat de către întreg electoratul, 
realizând principiul constituțional „suveranitatea națională aparține poporului Republicii 
Moldova, care o exercită în mod direct și prin organele sale reprezentative, în formele stabilite 
de constituție”8, statului juridic al Președintelui RM a fost modificat atât de jure cât și de facto.  

În acest context vom reține, că atribuțiile și prerogativele șefului statului în Republica 
Moldova sunt determinate de o serie de factori, și anume: 

a) modul de desemnare a șefului statului; 
b) raportul dintre instituțiile fundamentale ale statului, in special dintre executiv si 

legislativ; 
c) mecanismul constituțional de frâne și contrabalanțe pentru asigurarea echilibrului 

între principalele instituții ale statului: parlament-guvern, parlament-președinte, parlament-
autoritățile judecătorești, președinte-guvern, președinte-autoritățile judecătorești, guvernul-
autoritățile judecătorești; 

d) practicile și cutumele existente. 
Așa, în opinia noastră - sistemul politic de guvernare din Republica Moldova în prezent 

este unul semi-prezidențial9. Or, în cazul în care suveranul își alege direct reprezentantul său, 
funcția de șef al statului prin definiție nu este și nici nu poate fi simbolică, decorativă sau 
nefuncțională. La fel cum și suveranitatea poporului nu poate fi decorativă. Fiindcă în caz 
contrar, voința suveranului este scoasă în afara câmpului constituțional, fiind grav încălcate 
atât prevederile Declarațiilor de independență și de suveranitate a Republicii Moldova, dar și 
fiind afectate direct prevederile articolelor 1, 2, 4, 6, 7, 77, 79 alin.(2), 84, 85, 86, 87, 88, 93 și 
94 ale Constituției RM. 

Ținând cont de prevederile articolului 2 alin.(1) din Constituție care statuează că 
„suveranitatea națională aparține poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct 
și prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de constituție”, considerăm că 
atribuțiile primare ale Președintelui privind realizarea funcțiilor sale sunt expres prevăzute în 
Constituție, pe când realizarea funcțiilor cu titlu secundar pot fi deduse din unele drepturi și 
împuterniciri constituționale, inclusiv detaliate în legislația relevantă în vigoare care vizează 
împuternicirile  Președintelui RM în raporturile sale cu Parlamentul, Guvernul și autoritățile 
judecătorești ale Republicii Moldova. Din această perspectivă, natura juridică a funcțiilor 
Președintelui derivă din exigențele principiului statului de drept, fiind consacrat ca o valoare 
supremă de art.l, alin.3 din Constituția Republicii Moldova, valoare pe care Președintele RM, 
trebuie să o garanteze. Or, printre exigențele statului de drept, una dintre cele mai importante 
este cea referitoare la delimitarea competențelor principalelor autorități publice, a funcțiilor 
constituționale pe care le realizează fiecare în parte, dar și toate împreună asigurând o 
                                                
8 conform art.2 alin.(1) al Constituției 
9 art.78 alin.(1) din Constituție: „Președintele Republicii Moldova este ales prin vot universal, egal, direct, 
secret și liber exprimat”  
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colaborare eficientă în spiritul respectului art.6 din Constituție.  
Astfel, Președintele RM face parte din ramura puterii executive. Or, includerea 

instituției Președinției în cadrul puterii executive respectă principiul pe care aceasta se 
fundamentează - al separației puterilor de stat (art.6), dar și cel stabilit prin art.77 alin.(1) care 
denotă o poziție distinctă a Președintelui atât în ramura executivă, dar și în anumite cazuri în 
raport cu alte ramuri ale puterii de stat, prin utilizarea mecanismului constituțional de frâne și 
contrabalanțe întru asigurarea separării puterilor de stat și asigurării colaborării lor. Așa, cele 
trei puteri ale statului de drept conform prevederilor art.6 al Constituției trebuie să fie separate 
și să colaboreze, dar fiecare în parte să își îndeplinească prerogativele constituționale, fără a 
stingheri celelalte puteri și fără a face imixtiuni în competențele lor legale, respectându-se și  
prevederile hotărârilor relevante ale Curții în care se invocă că „principiul echilibrului 
instituțional, cunoscut astăzi sub denumirea "checks and balances" (sistemul de frâne și 
contrabalanțe), stă la baza democrației și presupune echilibrul puterilor și controlul lor 
reciproc, astfel încât puterile statale să aibă aproximativ aceeași pondere, adică să fie 
echilibrate, pentru a se putea limita reciproc, evitând astfel ca puterea statală să fie folosită în 
mod abuziv”. 

 
1. Cu referire la statutul de șef al statului prevăzut de art.77 din Constituție, 

necesită a menționa următoarele.  
În condițiile republicii cu un regim politic de guvernare semi-prezidențial, în 

conformitate cu redacția actuală a Constituției RM, funcțiile principale ale șefului statului sunt: 
Primo - funcția de șef plenipotențiar al statului, funcție care obligă la echilibrul 
balanței puterilor în stat în vederea asigurării separării și colaborării lor eficiente; 
Secundo - funcția de reprezentant al statului atât pe plan intern, cât și pe plan extern, 
exprimată prin atribuțiile sale funcționale; 
Tertio - funcția de garant al statului - apărare, ocrotire, protecție a drepturilor omului și a 
statului,  asigurarea dezvoltării statului și a promovării intereselor naționale. 

Astfel, Președintele RM își exercită funcțiile sale în conformitate cu împuternicirile și 
domeniile expres stabilite în Constituție, prin activitatea sa curentă și prin actele sale 
normative asigurând propășirea Republicii Moldova, respectarea Constituției și a legilor țării, 
apărarea democrației, a drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului, garantarea 
suveranității, independenței, unității și integrității teritoriale a Moldovei.  

Din considerentele expuse supra, șeful statului conform prevederilor constituționale 
este înzestrat cu atribuții si prerogative în diverse domenii:  

a) sfera executivă: reprezintă statul; desemnează primul-ministru si alți demnitari 
de stat; conduce în calitate de autoritate executivă activitatea unor instituții publice; primește 
jurământul de la membrii Guvernului, revocă și numește la propunerea Prim-ministrului pe unii 
membri ai Guvernului, poartă tratative și ia parte la negocieri, încheie tratate internaționale în 
numele Republicii Moldova, primește scrisori de acreditare și de rechemare ale 
reprezentanților diplomatici ai altor state în Republica Moldova, este comandantul suprem al 
forțelor armate, poate lua și alte măsuri pentru asigurarea securității naționale și a ordinii 
publice, în limitele și în condițiile legii, îndeplinește alte atribuții, etc.10;  

b) aria normativă: deține dreptul de inițiativă legislativă, promulgă legi; poate 
dizolva în anumite condiții Parlamentul,  poate lua parte la lucrările Parlamentului, poate 
adresa Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme ale națiunii, prezintă 
Parlamentului spre ratificare tratatele internaționale semnate, emite decrete obligatorii 
pentru executare pe întreg teritoriul statului, etc.11;  

c) domeniul justiției: numește în funcție judecătorii instanțelor judecătorești și 
                                                
10 Art.86, 87, 88 și 98 din Constituția RM 
11 Art.84, 93 și 94 din Constituția RM 
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Procurorul General, acordă grațiere individuală, conferă grade superioare de clasificare 
lucrătorilor din procuratură, judecătorii și altor categorii de funcționari în condițiile legii, este 
subiect de sesizare la Curtea Constituțională, etc.12). 

Astfel, regimul juridico-politic semi-prezidențial actualmente existent în Republica 
Moldova, în condițiile art.77 al Constituției RM, conferă Președintelui RM funcția de șef 
plenipotențiar al statului împuternicit de popor, funcția de reprezentant cu puteri depline al 
statului și funcția de garant al Republicii Moldova, fapt care oferă șefului statului dreptul 
discreționar de decizie a chestiunilor care conform dreptului național sunt de competența 
exclusivă a Președintelui. În acest context este de reținut, că în cazul în care norma 
constituțională statuează că statul garantează careva drepturi (art.1 alin.(3), art.10 alin.(2), 
art.24 alin.1, art.26 alin.(1), art.27 alin.(1), art.31 alin.(1), art.32 alin.(1), etc.), Președintele 
RM în calitate de șef al statului este direct responsabil de asigurarea respectării lor. Or, 
având competența de a reprezenta statul în calitate de șef al statului, oricare problemă 
internă sau externă ar putea deveni domeniu de implicare a Președintelui RM în vederea 
aplicării împuternicirilor sale constituționale și exercitării ad literam constitutio a 
obligațiunilor asumate prin jurământ. 

 
2. Cu referire la împuternicirile șefului statului de a înlocui Guvernul și 

Prim-ministrul în competențele sale de realizare a politicii externe a statului și 
control asupra executării actelor internaționale la care Republica Moldova este 
parte, în temeiul reprezentării statului din oficiu.  

Precum se cunoaște, în Republica Moldova există trei puteri de stat: legislativă, 
executivă și judecătorească. Oricare putere de stat care există în statul moldovenesc 
(inclusiv Președintele RM), este parte componentă la una din ramurile puterii de stat 
expres stabilite în Constituție. De aceia: 

a) Fiecare ramură a puterii de stat este separată, nefiind admisă careva imixtiune 
din partea altei ramuri a puterii de stat în activitatea sa, în exercitarea prerogativelor ce i se revin 
potrivit prevederilor constituționale. Ele conform prevederilor art.6 din Constituție, colaborează în 
exercitarea prerogativelor ce le revin. 

b) Președintele RM face parte din puterea executivă, este șeful statului și deține 
prerogative clar stipulate în Constituție. Șeful statului nu deține împuterniciri de a înlocui 
Guvernul sau Parlamentul și nu le poate substitui, precum nici Prim-ministrul sau Parlamentul 
nu-l poate înlocui pe Președintele țării în funcția sa legală de șef de stat. Conform prevederilor 
Constituției13 fiecare autoritate de stat din cadrul puterii executive a Republicii Moldova deține 
poziție distinctă, având în vedere că prin definiție, Constituția statuează șeful statului la un nivel 
superior. 

În contextul dat remarcăm de asemenea, că conform prevederilor art.77 al Constituției, 
doar Președintele RM reprezintă statul atât în raporturile de drept intern, cât și în raporturile de 
drept internațional. În calitatea sa de șef al statului, Președintele are atribuțiile de a încheia, în 
numele Republicii Moldova, tratate internaționale,  de a acredita și rechema, la propunerea 
Guvernului, reprezentanții diplomatici ai Republicii Moldova, de  a acredita, la  propunerea 
Guvernului reprezentanții diplomatici ai altor state în Republica Moldova, de a aproba, la  
propunerea Guvernului înființarea, desființarea și schimbarea rangului misiunilor diplomatice. 
Or, în cazul tratatelor care urmează a fi încheiate în numele Republicii Moldova, propunerile cu 
privire la inițierea negocierilor în vederea încheierii tratatului internațional se prezintă exclusiv 
Președintelui Republicii Moldova14. 

Totodată, este de menționat că „în conformitate cu dreptul internațional și Constituția 
                                                
12 Art.88 și art.116 din Constituția RM 
13 Președintele RM – art.77-art.95 ale Constituției RM, Guvernul RM – art.96-1062 
14 Art.7 alin.(1) pct.a) al Legii nr.595 din 24-09-1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova 
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Republicii Moldova, Președintele RM în calitate de șef al statului, reprezintă Republica Moldova 
în relațiile internaționale fără prezentarea deplinelor puteri”15. Delimitând sfera de competență, 
prevederi similare legale vizează și competența Prim-ministrului Republicii Moldova și a 
ministrului afacerilor externe și integrării europene al Republicii Moldova, care „în conformitate 
cu dreptul internațional și în virtutea funcțiilor lor stabilite de legislație”, de asemenea „pot 
exercita orice acte referitoare la încheierea tratatelor internaționale fără prezentarea deplinelor 
puteri”16. 

Din cele relatate, putem susține că implicarea Președintelui Republicii Moldova în 
problemele politicii externe reprezintă o dimensiune specifică a activității șefului de stat, 
prerogativele în acest domeniu fiind exercitate întru realizarea împuternicirilor de reprezentare a 
statului. În același timp, în opinia noastră, prerogativele în domeniul politicii externe sunt 
exercitate discreționar de șeful statului, necesitând la caz și implicarea altor autorități. Așa la 
încheierea tratatelor, în final, este implicat Parlamentul, iar în stabilirea relațiilor diplomatice, în 
prealabil, este implicat Guvernul.  

 
3. Privind obligația șefului statului de a ține cont de prevederile 

constituționale/legale ce țin de exercitarea atribuțiilor politicii externe care sunt clar 
definite în Constituție și legislația în vigoare. 

Este cert, că șeful statului are obligația de ași exercita atribuțiile sale în conformitate cu 
prevederile legislației în vigoare a RM17, inclusiv în domeniul politicii externe, or potrivit art. 86, 
alin. (1) al Constituției, Președintele RM poartă tratative și ia parte la negocieri,  încheie tratate 
internaționale în numele Republicii  Moldova și  le  prezintă  în  modul și în termenul  stabilit  prin  
lege spre ratificare Parlamentului. Pe lângă rolul major al Președintelui RM în încheierea 
tratatelor internaționale, acesta joacă un rol de prim ordin  la reuniunile și conferințele 
internaționale ale șefilor de state, chemate să analizeze aspectele fundamentale ale relațiilor 
internaționale contemporane și să oglindească deciziile lor în tratate și acorduri internaționale. 
Deci, conform prevederilor constituționale, numai de Președintele RM depind relațiile bilaterale 
și multilaterale internaționale ale statului, care fiind stabilite, sunt organizatoric și executiv 
asigurate în continuare de Guvern. 

Constituția RM conține prevederi clare și referitor la organul competent de exercitare a 
prerogativei de  a stabili relații diplomatice, conforme și Convenției de la Viena privind relațiile 
diplomatice din 196118. Astfel, conform art. 86, alin. 2 al Constituției RM, Președintele RM, la 
propunerea Guvernului, aprobă înființarea, desființarea sau schimbarea rangului misiunilor 
diplomatice. În așa mod, acreditarea reprezentanților diplomatici ai altor state în Republica 
Moldova este o uzanță intrată în practica diplomației obișnuite. Șefului statului i se prezintă în 
cadrul unui ceremonial oficial, cu respectarea unui protocol special, scrisorile de acreditare de 
către ambasadorii statelor trimițătoare, precum și primirea acestora pentru vizita de rămas bun 
la încheierea misiunii lor în Republica Moldova.  Fiecare  ambasador  reprezintă  în  Republica  
Moldova  pe  șefii statelor  care i-au acreditat, unde primirea de către șeful statului a șefului 
misiunii diplomatice este un act de recunoaștere oficială a statutului și a calităților acestuia.  

În același context  al practicii diplomatice se înscrie și atribuția de a acredita și rechema, 
reprezentanții diplomatici ai Republicii Moldova. Aceste atribuții se exercită, la propunerea 
Guvernului, iar actele Președintelui (care determină politica externă a statului) necesită 
contrasemnarea Primului-ministru, deoarece anume Guvernul conform prevederilor art. 96, alin. 
1 al Constituției are responsabilitatea de a realiza politica externă a statului care a fost stabilită 

                                                
15 Art.10 alin.(1) al Legii nr.595 din 24-09-1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova 
16 Art.10 alin.(2) al Legii nr.595 din 24-09-1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova 
17 art. 86 și 87 ale Constituției RM privind atribuțiile în domeniul politicii externe, Legea nr.595 din 24-
09-1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova 
18 Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice din 18.04.1961 (ratificată de 191 de state suverane) 
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de Președintele RM în conformitate cu cadrul de drept național relevant.  
Este de avut în vedere, că contrasemnarea de Prim-ministru a actelor emise de șeful 

statului, înseamnă atât asumarea răspunderii politice respective, dar și demonstrează în același 
timp, colaborarea eficientă între cele două autorități publice din domeniul executiv. 

Totodată, menționăm că conform prevederilor Constituției în vigoare, aria actelor 
Președintelui RM care nu necesită contrasemnare, este cu mult mai vastă decât aria actelor 
care necesită contrasemnare. Printre ele, o parte destul de importantă o ocupă operațiunile 
administrative, care reiese din atribuțiile de reprezentare a statului ale Președintelui RM, inclusiv 
prezenta la diferite ceremonii oficiale, participarea la întruniri sau conferințe internaționale, 
primirea scrisorilor de acreditare sau rechemare ale unor reprezentanți diplomatici străini, etc. 

De aceea, misiunea Președintelui RM în calitatea sa de șef al statului cu depline puteri, 
este de a exprima voința de stat a Republicii Moldova la stabilirea politicii externe a statului, de a 
participa la negocieri, de a purta tratative și de a deveni parte la careva tratat internațional. În 
același timp, Președintele RM având rolul principal în politica externă a statului, trebuie să țină 
cont de faptul, că semnătura șefului statului nu va avea o finalitate juridică dacă tratatul semnat 
de el nu va fi ratificat ulterior de Parlament. 

 
4. Privind convocarea și desfășurarea întrunirilor și ședințelor de lucru a  

Președintelui RM cu participarea Președintelui Parlamentului, Prim-ministrului, altor 
conducători ale autorităților publice centrale din domeniul legislativ, executiv și 
judecătoresc.  

În legătură cu subiectul dat menționăm, că rolul de mediator între puterile statului revine 
Președintelui RM, în primul rând din calitatea sa de șef al statului, dar și din calitatea de 
reprezentant plenipotențiar al Suveranului.  

Printre mijloacele de mediere a Președintelui Republicii Moldova în scopul asigurării 
bunei funcționări a autorităților publice se înscriu și adresarea de mesaje Parlamentului cu 
privire la principalele probleme ale națiunii (art.84 al Constituției), numirea în funcții publice, în 
condițiile prevăzute de lege (art.88, lit.d) al Constituției), dreptul de a participa la ședințele 
Parlamentului sau de a conduce ședințele Guvernului, cu posibilitatea de a lua cuvântul la orice 
fază a dezbaterilor (art. 88, alin.(3) din Regulamentul Parlamentului), etc.etc.  

De aceia, Președintele se manifestă ca un mediator și conciliator activ atât între puterile 
statului, cât și la promovarea intereselor statului și ale societății, având un rol pozitiv în 
coordonarea ramurilor puterii de stat și corelarea diferitor exigențe și opțiuni care să conducă, în 
final, la eficientizarea funcționării structurilor de stat, la respectul legii și ordinii de drept, la 
asigurarea drepturilor omului și securității naționale, la promovarea interesului national în baza 
programului său de activitate, luând în considerare aspirațiile legitime ale societății.  

Iar ținând cont de faptul, că echilibrul puterilor și buna funcționare a autorităților publice 
sunt asigurate, în primul rând, de mecanismele de colaborare ale autorităților și controlul lor 
reciproc, este firesc ca șeful statului să organizeze ședințe de lucru la care să examineze starea 
faptelor din anumite domenii. În special, aceasta este benefic pentru ramurile puterii de stat, din 
punctul de vedere al prioritizării programului legislativ, executiv și judiciar la necesitățile 
stringente ale societății, sau pentru a coordona elaborarea și realizarea diferitor programe de 
stat care implică toate domeniile și autoritățile publice, sau pentru aplicarea unor măsuri 
stringente și importante întru asigurarea dezvoltării țării și promovării interesului național în 
cadrul statului de drept Republica Moldova. Un exemplu elocvent servește în sensul expus mai 
sus necesitatea de asigurare a colaborării puterilor de stat și aplicarea măsurilor de rigoare 
pentru securizarea sănătății publice în Republica Moldova, în care prin Hotărârea Parlamentului 
nr.55 din 17 martie 2020 a fost declarată starea de urgență în legătură cu pandemia 
coronavirusului COVID19, dar și fiind dictată de necesitatea de a asigura în țară protecția vieții 
omului – valorare supremă și absolută.   
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APRECIERI JURIDICE (STUDIU DE CAZ) 
1. Privind starea de incompatibilitate a persoanei cu funcția deținută de șef al 

statului 
Prin hotărârea sa19, Parlamentul RM a stabilit data de 1 noiembrie 2020 pentru 

desfășurarea alegerilor Președintelui RM. Sediul materiei pentru alegerea Președintelui RM 
este reprezentat de art.78 din Constituția RM, prevederile Codului electoral nr. 1381/1997 
(republicat în anul 2017), precum și de altă legislație relevantă. In acest context, este de 
menționat că Comisia Electorală Centrală (in continuare CEC), în Raportul său cu privire la 
rezultatele alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova20, a menționat 
următoarele:  

- de la ultimele alegeri prezidențiale din anul 2016, cadrul normativ electoral a suferit mai 
multe modificări, cele mai importante au vizat inclusiv introducerea obligației de a depune o 
declarație despre inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții 
publice și despre inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul 
declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii 
nejustificate, acte care nu sunt prescrise.  

- deficientele constatate de către Curtea Constituțională în urma desfășurării alegerilor 
prezidențiale din anul 2016 (HCCM nr.34/2016) care au servit motiv pentru emiterea de către 
Curte a mai multor adrese Parlamentului (6 la număr), prin care s-a subliniat necesitatea ca 
întreaga legislație electorală referitoare la alegerea Președintelui, Parlamentului, precum și a 
autorităților administrației publice locale să fie reexaminată în concordanță cu principiile 
constituționale si organizarea unor alegeri democratice, corecte și transparente – în mare parte 
nu au fost executate (ne referim in primul rând la Adresa nr.1 a CCM, prin care s-a reținut că din 
cauza aplicării deficitare a legislației de către instanțele de drept comun, actorii electorali au fost, 
în fapt, lipsiți de un control judiciar eficient, iar Curtea Constituțională a fost pusă în 
imposibilitatea de a opera cu acte de constatare a încălcărilor).  

În contextul celor sus menționate, conform art.46-49 Cod electoral și prevederilor 
Capitolului IV din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a 
candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova21, la CEC au fost 
depuse 9 dosare pentru înregistrarea candidaților la funcția de Președinte al RM.  

Fiecare pretendent la funcția de Președinte al Republicii Moldova a prezentat CEC 
demersul (cererea de înregistrare) în formă scrisă cu următoarele acte anexate:  

a) listele de subscripție numerotare și sistematizare cu respectarea prevederilor art. 113 
din Codul electoral;  

b) datele biografice ale candidatului;  
c) declarația candidatului privind consimțământul său de a candida la alegerile pentru 

funcția de Președinte al RM, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa 
interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;  

d) declarația pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de 
a candida sau de a ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive 
referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și 
la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;  

e) declarația de avere și interese personale a candidatului pentru ultimii 2 ani anteriori 
anului în care se desfășoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii și a 
intereselor personale;  

                                                
19 Hotărârea nr. 65 din 21 mai 2020 
20 Raport cu privire la rezultatele alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova aprobat prin 
Hotărârea CEC nr. 4519 din 23 noiembrie 2020 
21 Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția 
de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea CEC nr.113/2016 
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f) certificatul de sănătate al candidatului pentru funcția de Președinte al Republicii 
Moldova, eliberat de instituția medicală la care acesta se află în evidență;  

g) declarația despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcțiilor ocupate 
anterior – pentru persoanele care cad sub incidența art. 13 alin. (3) din Codul electoral;  

h) simbolul electoral în variantă electronică și pe hârtie;  
i) copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fișa de însoțire (ambele pârți – față și 

verso).  
Este de menționat, că cu toate că deținerea a doua cetățenii (Republica Moldova si alt 

stat – Romania, Rusia, etc.) conduc expres si cert la prezența incompatibilității de deținere a 
mandatului de Președinte, nici o persoană care au depus actele pentru participarea la scrutinul 
electoral din a.2020 nu au prezentat careva acte în sensul dat. 

Așa, mai multe persoane cu cetățenie multiplă (printre care și Președintele nou ales în 
a.2020), nu au prezentat CEC careva informații sau acte privind statutul său juridic de cetățean 
al altui stat decât Republica Moldova.  

Cu toate acestea, în urma examinării documentelor și verificării autenticității datelor din 
listele de subscripție prezentate de candidatul cu cetățenie multiplă pentru funcția de Președinte 
al Republicii Moldova, dânsul a fost înregistrată ca candidat electoral22, participând la alegerile 
prezidențiale din a.2020.  

Astfel, in cadrul alegerilor prezidențiale organizate de CEC în a.2020 desfășurat în doua 
tururi (cheltuielile financiare fiind de peste 167 mln. lei), candidatul cu cetățenie multiplă a fost 
ales Președinte al RM prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat al cetățenilor RM.  

Având in vedere prezența incompatibilității la președintele RM nou ales - persoană cu 
dublă cetățenie, care a declarat în presă că este primul român care a luat așa număr de voturi in 
Republica Moldova23 , ar fi binevenit ca persoana să renunțe la cetățenia statului român în 
favoarea Republicii Moldova.  

Totodată, la 2 decembrie 2020, nou alesul șef al statului în interviul „Europei libere”, a 
declarat că nu vede o problemă în dubla cetățenie pe care o are, sfidând prezența 
incompatibilității juridice24.  

Întrucât cetățenii Republicii Moldova deținători ai cetățeniei unui alt stat se află într-o 
legătură politico-juridică cu acesta, față de care au datorii constituționale, importanța cetățeniei 
Republicii Moldova, ca expresie a valorii legăturii politico-juridice cu Republica Moldova și a 
devotamentului față de Republica Moldova, se diminuează esențial. Or, în exercitarea atribuțiilor 
de președinte, persoanele cu mai multe cetățenii pot fi influențate de interesele statului străin ai 
cărui cetățeni sunt. Supunerea, implicit îndeplinirea de către Președintele statului nu doar a 
voinței suverane a poporului Republicii Moldova, ci și a voinței unui stat străin, intră în 
contradicție directă cu principiile constituționale ale independenței si suveranității statului, 
securității naționale, asigurării confidențialității informațiilor și subminează supremația 
Constituției Republicii Moldova.  

Așadar, asigurarea loialității Președintelui față de stat obligă la stabilirea unor ingerințe, 
fiindcă din motivul menționat, scopul de a stabili unele condiționări și ingerințe pentru persoana 
nou aleasa în funcția de șef al statului - este unul legitim. Or, careva ingerințe stabilite prin 
intermediul controlului judecătoresc sunt proporționale cu scopul urmărit, nu aduc atingere 
substanței drepturilor, ci doar condiționează exercițiul dreptului de a deține aceasta funcție 
                                                
22 Hotărârea CEC nr. 4307 din 30.09.2020 
23 Primul președinte al Republicii Moldova care este și cetățean al României. 
https://www.qmagazine.ro/primulpresedinte-al-republicii-moldova-care-este-si-cetatean-al-romaniei/; Maia 
Sandu: Sunt primul român care a luat un număr atât de mare de voturi în Republica Moldova. 
https://stiri.md/article/politica/maia-sandu-sunt-primul-roman-carea-luat-un-numar-atat-de-mare-de-voturi-in-
republica-moldova 
24 Maia Sandu: „Nu este o problemă să ai două pașapoarte”… 
https://moldova.europalibera.org/a/30980642.html  
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supremă în stat. Totodată, dacă persoana deține cetățenia unui stat străin, ea conform 
legislației în vigoare a Republicii Moldova nu are dreptul de acces nelimitat la secretul de stat, în 
caz contrar devenind viciată de drept obligațiunea Președintelui de a asigura independența 
politică și economică a Republicii Moldova, integritatea ei teritorială și suveranitatea statului, 
regimul lui constituțional, dar și obligațiunea de a apăra drepturile și libertățile cetățenilor 
Republicii Moldova. Doar atunci când menționăm prezența incompatibilității de a deține 
mandatul de Președinte în cazul persoanei cu cetățenie multiplă, avem în vedere următoarele:  

- Persoana pledează pentru unirea Republicii Moldova cu România, deci pentru 
lichidarea statului moldovenesc25;  

- Președintele statului este șeful statului conform prevederilor constituționale (art.77 
alin.(1) din Constituție);   

- Statutul Președintelui RM este clar determinat în Constituție, dar și în legislația 
națională, în calitatea sa de reprezentant al statului și de garant al suveranității, independenței 
naționale, al unității și integrității teritoriale a tarii; 

- Șeful statului  beneficiază de un șir de drepturi exclusive și competențe constituționale 
stabilite expres pentru ca să-și poată îndeplini atribuțiile independent, exclusiv în interesul 
Moldovei și cetățenilor ei, aflându-se sub protecția imunității de funcție;  

- În calitatea de cetățean al RM, persoana cu cetățenie multiplă urmează să respecte 
jurământul de credință Republicii Moldova: “jur să fiu cetățean devotat Republicii Moldova, să 
respect cu sfințenie Constituția și celelalte legi ale ei, să nu întreprind nici o acțiune care i-ar 
prejudicia interesele și integritatea teritorială”;  

- Actualmente persoana este cetățean al României, si la obținerea cetățeniei române ea 
a depus următorul jurământ: “Jur să fiu devotat patriei și poporului român, să apăr drepturile și 
interesele naționale, să respect Constituția și legile României”;  

- În calitatea sa de președinte nou ales al Republicii Moldova, persoana cu cetățenie 
multiplă a depus în fața Parlamentului (organul reprezentativ suprem al poporului) și a Curții 
Constituționale, următorul jurământ: „Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii 
Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și 
libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea 
teritorială a Moldovei”.  

Astfel, consideram, ca din punct de vedere juridic, vom avea o colizie de obligațiuni 
supreme asumate de prima persoana a statului, de șeful statului moldovenesc. Or, oricare 
persoană nu poate fi devotată în egală măsură la două sau mai multe state, fiindcă Patria 
întotdeauna este una. De aceea jurămintele depuse Republicii Moldova și României sunt de 
drept în contradictoriu, mai ales în condițiile în care pe de o parte persoana s-a obligat să fie 
devotată României și poporului român, pe de altă parte ea jură să-și dăruiască toată puterea și 
priceperea Republicii Moldova, si asta în situația în care mai multe interese naționale ale 
României sunt în contradicție cu interesele naționale ale Republicii Moldova.  

Totodată, faptul ca persoana cu cetățenie multiplă este pentru lichidarea Moldovei ca 
stat suveran, nu recunoaște public existența incompatibilității ca stare de fapt, și în același timp 
refuză renunțarea la cetățenia României, înseamnă doar una - obligațiunea jurată României și 
poporului român este mai presus decât jurământul în fața Moldovei.  

De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 199/2010 cu privire la statutul 
persoanelor cu funcții de demnitate publică, funcția de demnitate publică este o funcție 
publică ce se ocupă prin mandat obținut direct, în urma alegerilor în condițiile legii. 
Demnitarii sânt persoane care exercită funcții de demnitate publică în temeiul Constituției, 
al legii nr.199/2010 și al altor acte legislative. Exercitarea funcției de demnitate publică se 
bazează pe principiile legalității, liberului consimțământ, transparenței, exemplului 
                                                
25 M. Sandu: dacă ar avea loc un referendum pentru Unirea Republicii Moldova cu România, eu aș vota 
„Da”. https://agora.md/stiri/16108/maia-sandu-ar-vota-pentru-unirea-republicii-moldova-cu-romania  
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personal, responsabilității și al loialității.  
În exercitarea mandatului, persoana cu funcție de demnitate publică are următoarele 

drepturi de bază:  
- să adopte decizii în limita competențelor legale și să ceară executarea acestora;  
- să obțină în modul stabilit informația și materialele necesare pentru exercitarea 

funcției și, după caz, să aibă acces la documentele și la informațiile ce conțin secret de stat;  
- precum si alte drepturi conform legislației in vigoare.  

Conform prevederilor legii26, Președintele Republicii Moldova:  
a) încheie tratate internaționale privind utilizarea în comun și protecția informațiilor 

atribuite la secret de stat;  
b) stabilește atribuțiile persoanelor responsabile de asigurarea protecției secretului de 

stat în cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova;  
c) în limita competențelor sale, exercită alte atribuții ce țin de soluționarea problemelor 

care apar în legătură cu secretizarea, desecretizarea și protecția informației.  
Si așa cum conform art.7 al Legii nr.245/2008 sînt atribuite la secret de stat informațiile 

din domeniul apărării naționale, din domeniul economiei, științei și tehnicii, din domeniul relațiilor 
externe, din domeniul securității statului și asigurării ordinii de drept, iar motivarea necesității de 
a atribui informațiile la secret de stat si vice-versa revine autorităților publice si in primul rând 
Președintelui, accesul nelimitat la secretul de stat al RM din partea unui cetățean străin stabilit în 
funcția de Președinte al RM, pune în pericol interesele securității naționale a Republicii 
Moldova.  

Astfel conform legislației în vigoare „funcția de demnitate publică este o funcție publică ce 
se ocupă prin mandat obținut direct, în urma alegerilor, sau indirect, prin numire în condițiile 
legii”27.  

Este important, că în conformitate cu prevederile legale sus menționate, persoanele cu 
funcții de demnitate publică în procesul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, sunt obligate să 
respecte următoarele principii generale:  

a) slujirea interesului public cu imparțialitate și obiectivitate;  
b) asigurarea transparenței și controlului public al activității;  
c) responsabilitatea individuală și exemplul personal.  
Este de remarcat, că normele de drept menționate supra statuează, că întru îndeplinirea 

conformă și legală a atribuțiilor lor de serviciu, persoanele respective vor ține cont de interesul 
public și vor renunța public la interesele personale, ce pot compromite deciziile oficiale luate cu 
participarea lor, sau se vor abține de la participarea la luarea sau executarea unor astfel de 
decizii, dacă acestea pot fi compromise de interesele lor personale.  

Astfel, ele vor acționa în așa mod, încât să servească drept exemplu pentru alți 
funcționari publici și pentru alte persoane fizice, exercitându-și mandatul cu bună-credință și 
diligență. Or, Președintele statului într-adevăr trebuie să acționeze în orice moment astfel, încât 
să servească drept exemplu pentru alți funcționari publici și pentru alte persoane fizice. În acest 
scop, dânsul va accepta atât responsabilitatea pentru modul în care își desfășoară activitatea în 
calitate de persoană privată la alegerea în funcția publică și în timpul exercitării ei, dar și 
responsabilitatea respectivă pentru evitarea, identificarea, declararea și soluționarea conflictelor 
de interese în beneficiul interesului public.  

In cazul dat, incompatibilitatea respectivă poate aduce prejudicii inestimabile si 
ireparabile statului Republica Moldova. De aceea, suntem în prezența unei incompatibilități prin 
faptul deținerii dublei cetățenii și a unei colizii juridice la depunerea jurământului în fața a două 
state, trecute sub tăcere de președintele nou ales - persoană cu cetățenie multiplă. Așa, studiul 
                                                
26 art.5 alin.(2) al Legii cu privire la secretul de stat nr.245/2008 
27 art. 2, alin. (2) al Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr. 199 din 
16.07.2010 
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dat de caz ne conduce la concluzia că în acest caz este sfidată Constituția si normele de drept 
ale legislației în vigoare a Republicii Moldova.  

Astfel, persoana cu cetățenie multiplă este într-o funcție de demnitate supremă publică  
având concomitent un interes personal în cetățenia altui stat (în favoarea cărui pledează 
lichidarea Republicii Moldova), fapt care influențează îndeplinirea cu obiectivitate și nepărtinire a 
atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative. 
 

2. Privind conflictul de interese al Președintelui Republicii Moldova 
Președintele RM care deține cetățenia unui stat străin ( cea mai înaltă funcție publică din 

stat), având competente exclusive in domeniul politicii externe a statului, in domeniul apărării 
(comandant suprem) având acces nelimitat la secretul de stat, etc., prin definiție nu poate 
asigura independența politică și economică a statului, integritatea teritorială și suveranitatea 
statului, regimul constituțional, apăra drepturile și libertățile cetățenilor Republicii Moldova.  

Nici unul din obiectivele menționate nu pot fi realizate în deplină măsură fără respectarea 
principiului constituțional al devotamentului față de țară, statuat în art.56 al Constituției, potrivit 
căruia devotamentul față de țară este sacru, iar cetățenii, cărora le sunt încredințate funcții 
publice, răspund de îndeplinirea cu credință a obligațiilor ce le revin. Devotamentul este o 
obligație care implică nu doar loialitate și atașament față de țară, nu doar îndeplinirea obligațiilor 
cu bună-credință, dar și auto sacrificiu deplin, în caz de necesitate.  

Astfel, devotamentul față de un stat exclude devotamentul fără rezerve față de alt stat. 
Devotamentul sincer față de două sau mai multe state nu poate exista a priori.  

În lumina normelor constituționale enunțate, devotamentul față de țară constituie o 
obligație esențială, ce rezultă din raporturile de cetățenie. 

Legiuitorul constituant a ridicat suveranitatea la rang de principiu constituțional, 
desemnând poporul drept unicul deținător al suveranității naționale 

Constituția RM statuează clar că suveranitatea nu poate fi transmisă nici cui28.  
Aderând la multiple convenții și tratate internaționale în diverse domenii, inclusiv în 

domeniul drepturilor omului, Republica Moldova nu a transmis nici una din prerogativele 
suveranității de stat vreunei instituții din afara cadrului național. 

Or, aspirațiile cetățenilor de a trăi într-o țară suverană și independenta vor fi demolate în 
cazul în care cetățeanul unei tari străine este șeful statului Republica Moldova, și își asumă 
garantarea conform prevederilor art.79 alin.(2) al Constituției a drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului, dar și suveranitatea și independența statului moldovenesc. 

Potrivit art.38 alin.(1) din Constituție: “Voința poporului constituie baza puterii de stat”. 
Aceeași normă constituțională statuează că “dreptul de a fi aleși le este garantat cetățenilor 
Republicii Moldova cu drept de vot, în condițiile legii” (alin.3).  

Din dispozițiile constituționale ale art.38 alin.(3) și art.39 alin.(2) rezultă cu claritate că 
condițiile în care cetățenii Republicii Moldova pot fi aleși sau pot accede la o funcție publică se 
stabilesc prin lege.  

Astfel, nici o normă constituțională sau legislativă nu acceptă conflictul de interese a 
demnitarilor de stat. Totodată, întrucât cetățeanul Republicii Moldova care deține cetățenia altui 
stat se află într-o legătură politico-juridică cu un stat străin, față de care el are îndatoriri 
constituționale și alte îndatoriri ce decurg din legislația statului respectiv, importanța cetățeniei 
Republicii Moldova, ca expresie a valorii legăturii politico-juridice cu Republica Moldova și a 
devotamentului său față de ea, se diminuează esențial, afectând încrederea cetățenilor. Or, în 
exercitarea atribuțiilor de sef al statului, persoana cu multiplă cetățenie poate fi influențată nu 
doar de cerințele ordinii constituționale a Republicii Moldova și de interesele poporului său, dar 
și de interesele unui stat străin. În așa fel, spunerea, implicit îndeplinirea de către Președintele 

                                                
28 art.2 alin.(2) din Constituția RM 
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RM nu doar a voinței suverane a poporului Republicii Moldova, ci și a voinței unui stat străin 
intră în contradicție cu principiul constituțional al loialității și independenței mandatului de 
Președinte al RM, al însăși suveranității de stat, periclitând secretul de stat și afectând 
securitatea națională, subminând supremația Constituției Republicii Moldova, dar și conducând 
la lipsa garanțiilor reale pentru apărarea drepturilor și libertăților omului. 

În contextul expus, necesită de subliniat, că persoanele care dețin mai multe cetățenii și 
persoanele care dețin doar cetățenia Republicii Moldova nu se află în aceeași situație juridică, 
fapt care necesită tratări diferite de formă și substanță. Or, suntem în situația clară căind 
persoana deținând cea mai înaltă funcție de demnitate publică din Republica Moldova, deținând 
dubla cetățenie și nu dorește sa renunțe la ea (declarând public despre aceasta dând prioritate 
cetățeniei României in favoarea cărei pledează lichidarea Republicii Moldova), este în opinia 
noastră, în situația unui evident conflict de interese încâlcind flagrant legislația în vigoare a 
Republicii Moldova și anume – ale Constituției RM, ale Legii privind declararea averii și a 
intereselor personale nr.133/2016, Legii cu privire la conflictul de interese nr.16/2008, Legii cu 
privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr.199/2010, si al Legii cu privire la 
secretul de stat nr.245/2008.  

 
Concluzii 

Este de subliniat, că conform prevederilor articolelor 77 și 86 în coroborare cu 
articolele 2, 6, 96 și 101, dar și altor articole din Constituție citate supra: 

- Toate autoritățile publice într-un stat de drept sunt dependente direct sau indirect de 
Popor care este autoritatea politică, juridică și morală absolută; 

- Voința suverană a Poporului determină conținutul normativ al cadrului de drept 
național, construcția sistemului organelor puterii de stat și întinderea competenței lor. Doctrina 
juridică statuează că suveranitatea reprezintă acea calitate a puterii de stat în temeiul căreia 
această putere are vocația de a decide, fără nicio imixtiune, în toate treburile interne și externe, 
cu respectarea suveranității celorlalte state, precum și a principiilor și celorlalte norme general 
admise ale dreptului internațional;  

- Curtea Constituțională a RM prin practica sa constantă, a reținut că modificarea 
statutului juridic al Președintelui este strâns legată de forma de desemnare a șefului statului, 
menționând statutul juridic al Președintelui RM de autoritate reprezentativă supremă în cazul în 
care el este ales prin vot direct de către întreg poporul; 

- Sistemul constituțional de guvernare din Republica Moldova, actualmente este unul 
semi-prezidențial, fiind determinat de faptul că instituția șefului statului se află la intersecția celor 
trei ramuri ale puterii de stat, rolul acestuia fiind de o responsabilitate majoră având obligațiunea 
constituțională de a asigura echilibrul între ele, dar și colaborarea lor, de a supune unei 
monitorizări constituționale activitatea puterilor de stat în calitatea sa de șef al statului; 

- Regimul politic semi-prezidențial conferă Președintelui RM funcția de șef  
plenipotențiar al statului împuternicit de popor, funcția de reprezentant cu puteri depline al 
statului și funcția de garant al statului (art.77 și art.79 alin.(2) ale Constituției). Astfel, 
Președintele RM este garantul suveranității, independenței naționale, al unității și integrității 
teritoriale a țării, reprezentând statul și asigurând protecția drepturilor omului, poporului și ale 
statului Republica Moldova. 

- Președintele RM este o parte a autorității publice executive constituită în mod direct 
de către Popor, și investită de Constituție cu o anumită competență de autoritate supremă – șef 
al statului, pentru a-și îndeplini funcția de asigurare a bunei guvernări a țării. În exercitarea 
funcțiilor și atribuțiilor sale de șef al statului, de reprezentant și de garant al Republicii Moldova, 
Președintele RM deține absoluta plenitudine a competenței  realizând discreționar voința directă 
a Suveranului.  

- Posibilitatea revizuirii unei situații create cu încălcarea normelor constituționale 
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constituie singura modalitate de contracarare a efectelor principiului, potrivit căruia fraus omnia 
corrumpit. Nu în ultimul rând, responsabilitatea statului față de cetățean presupune eo 
ipso prezumția de conformitate a actelor normative aplicate cu prevederile Constituției.  

- În așa mod, există oportunitatea imperativă de revizuire a practicii jurisdicționale a 
CC din perioada anilor 2016-prezent, în care statutul juridic și competența funcțională a 
Președintelui RM nu au primit aprecierea juridică relevantă statutului juridic real. Fiindcă în caz 
contrar, în lumina hotărârilor precedente ale Curții Constituționale, are loc diminuarea statutului 
juridic al Președintelui RM, fiind contrar prevederilor Constituției RM, inducând ideea cetățenilor 
RM că poporul nu exercită real suveranitatea națională, că votul cetățenilor nu contează, că 
oricând voința Suveranului poate fi negată, redusă sau interpretată de autoritatea de jurisdicție 
constituțională în măsura în care ar nuliza-o. Or, un președinte cu funcții decorative ales de 
popor ar însemna și drepturi suverane decorative ale Suveranului. 

Președintele RM – component suprem al puterii executive, abilitat cu discreția și 
competența de arbitru, garant și reprezentant plenipotențiar, ales și împuterniciri direct de 
Suveran prin voința sa electivă, nu trebuie să fie loial altui stat. În cazul în care acest fapt se 
admite, considerăm că toate ramurile puterii de stat urmează să întreprindă toate acțiunile 
legale pentru a curma această ilegalitate constituțională.  
 
 În temeiul celor sus expuse, considerăm necesar de a modifica corespunzător 
prevederile respective ale Constituției Republicii Moldova, fortificând instituția președintelui 
Republicii Moldova, dar totodată și responsabilizând-o. 

Astfel, propunem următoarele modificări la Legea fundamentală, și anume: 
1. Articolul 75 se va expune în următoarea redacție: 
- (1) Cele mai importante probleme ale societății și ale statului sînt supuse 

referendumului. Referendumul poate fi republican sau local. 
- (2) Referendumurile republicane pot fi constituționale, legislative, privind demiterea 

Președintelui Republicii Moldova și consultative. 
- (3) Referendumul republican poate fi inițiat de un număr de cel puțin 100000 de 

cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot, de cel puțin o treime din deputații în Parlament, 
Președintele Republicii Moldova, Avocatul Poporului sau de Guvern. 

- (4) Hotărârile adoptate potrivit rezultatelor referendumului au putere juridică supremă 
și sânt executorii de drept din data desfășurării referendumului.  

- (3) Mandatul persoanei care ocupă o funcție publică eligibilă poate fi retras prin 
referendum. 

2. Articolul 77  se va completa cu un nou alineat în următoarea redacție:  
,, (3) Formele și condițiile de asigurare a suveranității naționale de către Președintele 

Republicii Moldova sânt stabilite prin lege organică.”   
3. La articolul 78  alineatul (2) după cuvântul “împliniți” se  include sintagma ,,care 

deține în exclusivitate cetățenia  Republicii Moldova, nu este membru de partid, nu este în 
starea de conflict de interese,”. 

4. Articolul  83 se va expune în următoarea  redacție: ,, Art.83.Participarea la ședințele 
Guvernului. Consultarea Guvernului.  

(1) Președintele Republicii Moldova poate lua parte la ședințele  Guvernului pe care le 
va prezida.  

(2) Președintele Republicii Moldova poate consulta Guvernul în probleme de o 
importanță deosebită. Recomandările Președintelui Republicii Moldova sunt puse in aplicare.,,    

5. Articolul  85 se completează cu un nou alineat  în următoarea redacție:  
“(5) Parlamentul poate fi dizolvat prin referendum,  în caz de pierdere a legitimității, la 

propunerea subiecților prevăzuți de lege.,, 
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Abstract 
         In this article, we analyze the succession reserve, which is a legal limitation of the 
deceased's right to dispose of liberalities, whether it is liberalities mortis causa or 
donations. If there are reserved heirs and the deceased disposed of his property by 
donations or by will, the estate is divided into two: the estate reserve and the available 
quota. At the same time, the reserve is a part of the inheritance that is unavailable, under 
the law, to the deceased, it cannot dispose of it, in favor of other persons and to the 
detriment of the reservists. 
        The reserve is calculated not on the inheritance that the deceased leaves but on the 
inheritance that he would have left, if he had not disposed through donations, and can be 
invoked only by the reserved heirs who have a useful (concrete) succession vocation, they 
did not give up in inheritance, they have succession capacity and are not unworthy. 
         Reserved heirs cannot accept it before the succession is opened, nor can they give 
up the succession reserve. 
       Key words: inheritance, succession, succession reserve, deceased, reserve heirs. 
 

Introducere 
În virtutea art. 46 alin.(6) din Constituție, dreptul la moştenire a proprietăţii private 

este garantat. Cartea IV (Dreptul succesoral) din actualul Cod civil al Republicii Moldova a 
constituit un prim pas spre o reglementare mai coerentă a instituţiei moştenirii, pornind de 
la modelul oferit de Codul civil german, și Legea cu privire la moştenire din 2009 a 
Estoniei.  

Prin modificările aduse Codului civil al Republicii Moldova din 2019 sa decis să se 
păstreze statutul actual al rezervatarilor, care devin moştenitori legali în partea cotei 
minime garantate de lege (art. 2530-2540 Titlul IV, Cartea IV). Aceasta corespunde 
concepției în mai multe state ale Europei continentale, inclusiv Franța, România, Federația 
Rusă etc. Soluţia conform căreia rezervatarii au statut de moştenitori mai bine protejează 
copiii minori şi incapabilii, care, dacă s-ar adopta sistemul german, nu întotdeauna vor 
putea exercita dreptul la rezervă în termenul acordat. 

 
Rezultatele obținute și discuții 

De-a lungul timpului au existat concepții diverse, pornind de la negarea totală a 
acestei instituţii şi până la recunoaşterea ei într-un cuantum care conferă titularului 
patrimoniului o posibilitate destul de restrânsă de a dispune de bunurile sale prin 
liberalităţi. Astfel, rezerva succesorală reprezintă una dinte cele mai controversate instituţii 
ale dreptului civil. 

Orice persoană fizică poate, potrivit legii, dispune liber de bunurile care alcătuiesc 
patrimoniul său. Astfel, patrimoniul pe care persoana îl lasă la moarte poate fi total 
neînsemnat valoric. 

De asemenea, nimeni nu este obligat să lase moştenire, chiar dacă are rude 
apropiate sau soţ supravieţuitor. Însă, dreptul de dispoziţie, drept exclusiv şi absolut se 
exercita numai în limitele şi cu modificările reglementate de lege. 
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Principalele limitări ale dreptului de dispoziţie în materie favorizează rudele 
apropiate ale defunctului (descendenţi şi părinţi) şi  soţul supravieţuitor [7, p.111]. Aceasta 
pentru că ei au calitatea de moştenitori rezervatari. Însă, limitările vizează doar liberalitățile 
făcute prin acte intre vii (donaţii) şi pentru cauza de moarte (legate), precum şi exheredări 
făcute prin testament. Astfel de acte de dispoziţie, deşi sunt permise de lege, trebuie să se 
conformeze limitelor legale care favorizează moştenitorii rezervatari. 

Totuşi, chiar și când există moştenitori rezervatari, actele cu titlu oneros şi cele cu 
titlu gratuit care nu sunt liberalităţi, ci doar acte dezinteresate (comodatul, împrumutul fără 
dobândă etc.) nu sunt limitate în materie succesorală. Aceasta pentru că actele respective 
nu au drept urmare micşorarea patrimoniului succesoral. Bineînţeles, este interzis ca sub 
aparența acestor acte pentru care legea nu prevede limitări, să fie încheiate de fapt alte 
acte (donaţie deghizată etc.) pentru care legea reglementează  limitări în favoarea 
moştenitorilor rezervatari [6, p. 312]. 

Dreptul de dispoziţie al celui care lasă moştenirea este nelimitat în lipsa 
moştenitorilor legali rezervatari. De pildă, dacă la data decesului va avea numai rude 
colaterale (frați, unchi etc.), aceste rude nu vor putea ataca actele liberale ale defunctului 
(donaţii sau legate făcute în favoarea altor persoane ori pentru exheredare) pe motiv că ar 
fi excesive. Actele de dispoziţie ale defunctului (liberalităţi sau exheredări) produc efecte 
fără limitări dacă el are numai moştenitori ne rezervatari sau dacă nu are rude în grad 
succesibil. 

Deşi confruntarea de idei, pe plan mondial, în privinţa necesităţii recunoașterii 
dreptului la rezerva succesorală a fost deosebit de aprinsă, cu argumente multiple şi solide 
într-un sens sau altul [3, p.108], majoritatea legislațiilor moderne consacră dreptul la 
rezerva succesorală, ca unul dintre limitele dreptului de a dispune, prin acte juridice, de 
bunurile moştenirii.  Deci rezervatarul este un creditor al masei succesorale, cu rang de 
prioritate inferior creditorilor defunctului. Aspectul negativ al rezervei sub forma unui drept 
de creanţă este că rezervatarul se află într-o situaţie mult mai bună decât moştenitorul 
testamentar. El nu trebuie să plătească creditorii masei succesorale, să execute obligaţiile 
succesorale, sau să găsească cel mai bun cumpărător al bunurilor din masa succesorală 
pentru a-i stinge obligaţiile sau a obţine bani să stingă rezervele succesorale. Astfel, în 
multe cazuri, rezervatarul cu „cota sa minimă” se află într-o poziţie mult mai profitabilă 
decât moştenitorul testamentar.  

Prin urmare, rezerva succesorală limitează dreptul de dispoziţie al celui care lasă 
moştenirea numai cât priveşte liberalitățile, indiferent că este vorba despre liberalităţi 
mortis causa (dispoziţii testamentare) sau donaţii [8, p. 23].  

Actele cu titlu oneros şi actele cu titlu gratuit care nu sânt liberalităţi, ci simple acte 
dezinteresate (cum ar fi, de exemplu, împrumutul de folosinţă, împrumutul fără dobândă), 
nu suportă limitări în materie succesorală, pentru că nu au drept consecinţă micşorarea 
patrimoniului succesoral. O persoană poate să dispună de toate bunurile sale prin acte cu 
titlu oneros, fără ca moştenitorii rezervatari să se poată prevala de dreptul la rezervă, 
deoarece nimeni nu este obligat să lase moştenire. Numai dacă se va dovedi că actele cu 
titlu oneros, încheiate de cel care lasă moştenirea (de exemplu, un contract de vânzare-
cumpărare) deghizează donaţii, moştenitorii rezervatari se vor putea prevala de dreptul lor 
asupra rezervei succesorale.  

Rezerva succesorală comportă următoarele caractere juridice:  
- este o parte a moştenirii şi anume aceea pe care legea o diferă, în mod 

imperativ, moştenitorilor rezervatari, fără a ţine cont de voinţa liberală a celui care lasă 
moştenirea. Rezerva, însă nu este o parte din moştenire pe care defunctul o lasă efectiv, ci o 
porțiune din moştenire pe care acesta ar fi lăsat-o dacă nu ar fi făcut donaţii.   

- este o parte a moştenirii lovită de indisponibilitate. Această indisponibilitate este 
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relativă, deoarece dreptul de a dispune al celui care lasă moştenirea este limitat, în măsura 
prevăzută de lege, numai în prezenţa moştenitorilor rezervatari. În lipsa moştenitorilor rezervatari, 
cel care lasă moştenirea poate dispune de bunurile sale după cum doreşte, fie prin acte cu titlu 
gratuit, fie prin acte cu titlu oneros. Indisponibilitatea este şi parţială, deoarece vizează numai o 
fracţiune din moştenire şi numai liberalitățile (donaţiile şi legatele) prin care aceasta ar fi atinsă [5, 
239 p.] 
          Un alt argument este că „evaluarea valorii” rezervei poate deveni prin ea însăşi 
litigioasă şi loc pentru abuzuri faţă de rezervatarii nevoiași.  
          În conformitate cu art. 2530 CCRM [1] moștenitorii rezervatari păstrează dreptul de 
a moșteni, indiferent de conținutul testamentului, cel puțin ½ din cota succesorală ce s-ar fi 
convenit fiecăruia în caz de moștenire legală.  

În art.  art. 2530 (2) CCRM [1], legiuitorul definind rezerva succesorală, prevede că 
moştenitori ai acesteia sunt moştenitorii legali de clasa I (adică copiii sau, în absenţa lor, 
nepoții ş.a.), părinţii defunctului, precum şi soţul supravieţuitor dacă, la data deschiderii 
moştenirii, defunctul avea nemijlocit faţă de respectivul moştenitor o obligaţie de întreţinere 
conform Codului familiei al Republicii Moldova. Astfel, pentru a determina dacă un 
moştenitor din cei indicați este moştenitor rezervatar notarul public va verifica întrunirea 
condiţiilor existenţei obligaţiei de întreţinere din următoarele articole din Codul familiei [2]:  

1. Capitolul 12 Obligaţia de întreţinere dintre părinţi şi copii: art. 74. „Obligaţia 
părinţilor de a- 

şi întreține copiii”,  art. 78. „Dreptul copiilor majori inapți de muncă la pensie de 
întreţinere” art. 80. „Obligaţia copiilor majori de a-şi întreține părinţii”.  

2. Capitolul 13 Obligaţia de întreţinere dintre soţi şi foștii soţi: art. 82. „Obligaţia 
soţilor de a se  

întreține reciproc”, art.85 „Scutirea soţului (fostului soţ) de obligaţia de întreţinere 
sau limitarea în termen a acestei obligaţii”. 

3.  Capitolul 14 Obligaţia de întreţinere dintre alţi membri ai familiei: art. 86. 
„Obligaţia de 

întreţinere dintre frați şi surori”, art. 87. „Obligaţia bunicilor de a-şi întreține nepoții”, 
art. 88. „Obligaţia nepoților de a-şi întreține bunicii”. 

Totodată, nu este necesar ca defunctul chiar să fi executat obligaţia de întreţinere pe 
durata vieţii sale şi nici nu se cere ca obligaţia să fi fost stabilită printr-o hotărâre 
judecătorească sau contract privind plata pensiei de întreţinere. Este suficientă întrunirea 
condiţiilor legale de existenţă a obligaţiilor la data deschiderii moştenirii. În cazul în care legea 
impune condiţia ca creditorul întreţinerii „să necesite sprijin material”, având în vedere că 
creditorul se află în situaţie precară (este minor, are dizabilități, este în etate), întrunirea 
acestei condiţii se va prezuma. Întrucât rezervatarul are statut de moştenitor, lui de asemenea 
i se impune obligaţia de raport al donaţiilor primite de la cel care a lăsat moştenire atunci când 
era în viaţă în condiţiile art. 2537 CC RM [1]. În rest, regimul rezervei succesorale este de a 
oferi rezervatarului o poziţie de cel puţin jumătate din cota succesorală pe care ar fi avut-o în 
absenţa testamentului, astfel încât el nu poate fi dezmoștenit de această jumătate.  
        La determinarea cotei succesorale pentru fiecare moștenitor rezervatar se iau în 
considerare toți moștenitorii legali chemați la moștenire dacă nu ar fi existat testamentul. 
Moștenitorii legali care au renunțat la moștenire nu se iau în considerare. Moștenitorii testamentari 
nu se iau în considerare dacă ei nu sânt moștenitori legali (art. 2531 CC RM). Dacă moștenitorul 
rezervatar renunță la cota sa din rezerva succesorală, cotele din rezerva succesorală ale altor 
moștenitori rezervatari nu se majorează. În acest caz, cota moștenitorului rezervatar trece la 
moștenitorii testamentari proporțional cotei succesorale testate lor 

În cazul în care moștenitorul rezervatar este în același timp și legatar, el va putea 
pretinde la rezervă doar dacă renunță la legat. În caz contrar, el pierde dreptul la cota 
succesorală în calitate de moștenitor rezervatar în mărimea valorii legatului.  
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Necesită  menționat momentul că dacă testamentul nu se referă la întreaga masă 
succesorală, rezerva succesorală reduce în primul rând cotele succesorale ale moștenitorilor 
legali ne rezervatari, iar în cazul insuficienței acestor cote, rezerva succesorală reduce cotele 
succesorale ale moștenitorilor testamentari (art. 2534 CC RM) [1].  

În conformitate cu art. 2535 CC RM [1], moștenitorul rezervatar nu este ținut de 
legate și sarcini testamentare în măsura în care acestea îi încalcă dreptul la rezerva 
succesorală. În acest caz, legatele și sarcinile testamentare vor fi suportate de ceilalți 
moștenitori, proporțional cotelor succesorale.  

Dacă legatul sau sarcina testamentară s-a dispus astfel încât grevează doar cota 
succesorală a moștenitorului rezervatar, atunci legatul și sarcina se reduc în partea în care 
acestea îi încalcă dreptul la rezervă succesorală. În cazul în care testatorul a desemnat un 
moștenitor subsecvent, moștenitorul rezervatar este ținut să îndeplinească obligațiile și să 
respecte limitările impuse lui în calitate de moștenitor prealabil în măsura în care aceasta 
nu încalcă dreptul său la rezerva succesorală.  

 Prin excepţie, conform art. 2540 CC RM [1] se permite limitarea regimului rezervei 
succesorale cu bună intenție. Așadar, dacă descendentul duce un mod de viață atât de 
risipitor sau dacă are atâtea datorii, încât ceea ce el va dobândi ulterior este supus unui 
pericol considerabil, testatorul poate limita dreptul descendentului la rezerva succesorală 
prin dispoziția testamentară prin care se stipulează că, după moartea descendentului, 
moștenitorii legali ai acestuia vor primi, în calitate de moştenitori subsecvenți sau legatari 
subsecvenți, cota succesorală lăsată lui sau rezerva succesorală care i se cuvine, în 
conformitate cu cotele succesorale ale acestora în caz de moştenire legală. Astfel, 
moştenitorul rezervatar, în aceste cazuri specifice, poate fi numit moştenitor prealabil, iar 
moştenitorii săi legali – moştenitori subsecvenți. Este o măsură excepţională, care trebuie 
să fie prevăzută expres în testament, pentru a asigura că descendenţii moştenitorului 
rezervatar nu vor suferi de pe urma prodigalității acestuia. 

Moştenitorii, chiar dacă sânt rezervatari, nu pot dobândi nici un drept asupra 
patrimoniului succesoral până în momentul deschiderii moştenirii prin moarte, deoarece 
patrimoniul unei persoane fizice nu poate fi transmis şi dobândit decât la moartea 
titularului. De fapt, înainte de deschiderea moştenirii nici nu se poate vorbi de moştenitori 
sau rezervă succesorală, persoana în viaţă fiind titularul patrimoniului său, iar moştenitorii 
urmează să fie determinați numai la data deschiderii moştenirii.   

Deşi rezerva este o parte a moştenirii, dreptul la rezervă este un drept propriu, 
născut în persoana moştenitorilor rezervatari la data deschiderii succesiunii şi nu un drept 
dobândit de la defunct pe cale succesorală. Cu toate acestea, în situaţia în care 
moştenitorul rezervatar a decedat înainte să fi reuşit să accepte rezerva succesorală, 
acest drept se va transmite prin moştenire succesorilor legali ai titularului dreptului la 
rezerva succesorală. Nu este necesar ca moştenitorii lui să întrunească condiţiile pentru 
calitatea de moştenitor rezervatar.  

Rezerva succesorală constituie partea moştenirii care este sustrasă liberalităţilor şi 
care se cuvine în mod imperativ moştenitorilor rezervatari [10, p.156].  

Cotitatea disponibilă, care se obţine prin scăderea din masa succesorală a rezervei, 
constituie partea din moştenire de care cel ce lasă moştenirea poate dispune cum doreşte, 
fie prin acte cu titlu gratuit, fie prin acte cu titlu oneros.  

Pentru calculul rezervei şi al cotității disponibile este necesar să se determine, în 
prealabil, masa de calcul (moştenirea) asupra căreia se vor aplica fracțiunile rezervei şi a 
cotității disponibile. Pentru aceastea se impune reconstituirea patrimoniului defunctului prin 
calculul pe hârtie, aşa cum ar fi arătat el dacă cel care lasă moştenirea nu ar fi făcut 
donaţii. O astfel de soluție se impune deoarece instituţia rezervei succesorale îl ocrotește 
pe moştenitorul rezervatar nu numai împotriva legatelor, ci şi împotriva donaţiilor în 
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situaţiile în care aceste liberalităţi depășesc limitele disponibilului.  
 

Concluzii 
         În articolul de faţă ne-am propus să prezentăm, în lumina modificărilor de ultimă oră, 
drepturile succesorale ale rudelor defunctului incluși în rezerva succesorală în calitate de 
descendenţi. Am încercat să realizăm un studiu de manieră comparativă privind actuala 
reglementare a devoluţiunii succesorale legale şi cea consacrată de Codul civil al 
Republicii Moldova. Drepturile succesorale ale rudelor defunctului trebuie privite în 
perspectiva dezvoltării instituţiei moştenirii legale. Considerăm că cei mai importanți 
succesori rezervatari sunt descendenţii care întrunesc, îndeosebi, copiii defunctului. 
Evidenţiem, în primul rând, copiii minori care trebuie să dispună de o protecţie deosebită, 
deoarece ei, în majoritatea cazurilor, sunt inapți de muncă dat fiind calitatea lor de minori. 
Aceştia trebuie să dispună de un statut juridic special şi de o reglementare expresă în 
cadrul Codului civil al Republicii Moldova cu referire la rezerva succesorală.  
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ROLUL RĂSPUNDERII FISCALE IN DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A STATULUI 
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Rezumat 

În comunicarea ce urmează, autorul sa expus asupra rolului răspunderii fiscale în 
dezvoltarea economică a statului precum și în realizarea principiului responsabilității – un 
criteriu de bază a modernizării administrării publice în contextul integrării europene care este 
stabilit în strategia privind reformă administrației publice pentru anii 2016-2020.  În acest context 
autorul face o caracterizare a legislației și a literaturii de specialitate, dedicate problemei 
abordate, din Republica Moldova, sub aspect de drept comparat, în temeiul cărora autorul 
caracterizează răspunderea fiscală și condițiile de aplicare a acesteia, ajungând la un șir de 
concluzii prin care se evidențiază unele propuneri de îmbunătățire a acestui proces și opiniile 
diverse ale diferitor autori. Se menționează că la nivel național și internațional au fost întreprinse 
un șir de încercări de creare a unui regim unificat de realizarea prin aplicarea diferitor forme de 
răspundere una din ele fiind și cea fiscală.   

Cuvinte-cheie: rolul răspunderii fiscale în dezvoltarea economică a statului, 
răspunderea patrimonială, principiul responsabilității, criteriu de bază a modernizării administrării 
publice în contextul integrării europene, răspunderea fiscală . 
 

Summary 
In the following communication, the author explained the role of fiscal responsibility in the 

economic development of the state as well as in achieving the principle of responsibility - a 
basic criterion for modernizing public administration in the context of European integration which 
is set out in the strategy on public administration reform for 2016-2020. In this context, the 
author characterizes the legislation and literature, dedicated to the issue addressed in the 
Republic of Moldova, in terms of comparative law, under which the author characterizes the 
fiscal responsibility and its conditions of application, reaching a series of conclusions by which 
highlights some proposals to improve this process and the various opinions of different authors. 
It is mentioned that at national and international level a series of attempts have been undertaken 
to create a unified regime of realization by applying various forms of liability, one of them being 
the fiscal one. 

Keywords: the role of fiscal responsibility in the economic development of the state, 
patrimonial responsibility, the principle of responsibility, basic criterion of modernization of public 
administration in the context of European integration, fiscal responsibility.  

 
Introducere 

În condițiile dezvoltării statului de drept un rol deosebit de important îi revine răspunderii 
juridice a autorităților publice, precum și a cetățenilor față de stat, fiindcă pe de o parte aceștia 
reprezintă statul care î-și asumă răspundere juridică, politică și morală față de popor pentru 
executarea competentă și deplină a sarcinilor asumate, iar cetățenii pentru faptele ilegale 
proprii1 [1, p. 22-35]. 

Scopul cercetării se referă la analiza stiințifico-legală cu referință la dovada existenței 
răspunderii juridice fiscale ca formă aparte și independente a  răspunderii juridice. Autorul, V. 
Perederco, pentru prima dată încercă să demonstreze existența răspunderii fiscale ca formă 
distinctă a răspunderii juridice. Autorul, menționează că răspunderea fiscal este o formă 
distinctă în cadrul răspunderii juridice, dar are legături funcționale cu alte forme ale răspunderii 
                                                
1 Cojocari E. Răspunderea civilă a administraţiei publice. Conferinţa Internaţională, România şi integrarea 
Europeană, România, Băile Herculane, Anale Universitare, 2002, nr. 6. p.22-35. 
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juridice, conturând modalitățile de exprimare. 
Metode aplicate și materiale utilizate. În vederea realizării scopului trasat, în 

comunicarea  științifică au fost aplicate mai multe metode ca: metoda sistemică și cea 
comparativă, metoda logică (bazată pe analiza deductivă și inductivă, generalizare și 
specificare) etc. În publicație au fost utilizate lucrările științifice ale savanților ce reprezintă atât 
doctrina juridică autohtonă, cât și doctrinele juridice ale României, Federației Ruse și ale altor 
state.  

Rezultate obținute și discuții. Constituția Republicii Moldova, în art. 58, prevede că: 
“Cetățenii au obligația să contribuie prin impozite și taxe la cheltuielile publice”. Această teză pe 
care o proclamă Constituția reprezintă una din puținele îndatoriri fundamentale ale cetățenilor. 
Deși există această obligație constituțională, evaziunile fiscale actualmente iau amploare, 
afectând sistemul fiscal, financiar și cel de drept ale Republicii Moldova [2]. Deci, atât cetățenii, 
cât și statul, asumându-și obligațiuni concrete, trebuie să le realizeze, iar statul trebuie 
concomitent să stabilească și măsurile juridice de răspundere a reprezentanților săi oficiali 
pentru acțiunile săvârșite din partea statului. Totodată organele de stat în dependentă de 
competențele sale, la realizarea acestora, în caz de necesitate aplică diferite forme ale 
răspundeai juridice: penală, contravențională, materială, civilă etc. Astfel, Serviciul Fiscal de 
Stat, în condițiile prevăzute de legislația fiscală, trage la răspundere pentru încălcarea fiscală. 
Codul fiscal al RM, reglementează răspunderea pentru încălcări fiscale, fără ca să concretizeze 
natura juridică a acestei răspunderi. Deci, apare întrebarea, da ce este răspunderea fiscală? 
Este ea o formă aparte sau se încadrează în una din formele cunoscute. Deși, legislația de 
specialitate nu aduce definiția în literatura de specialitate sunt expuse opinii privind 
recunoașterea răspunderii fiscale ca o formă aparte stabilind și natura juridică a răspunderii 
fiscale. Majoritatea autorilor ruși recunosc și definesc răspunderea fiscală ca o formă 
independentă a răspunderii juridice, propunând și definiții concrete. Cercetătoarea M. Karaseva 
definește răspunderea juridică fiscală drept aplicarea în ordinea stabilită de lege, în privința 
persoanelor care au încălcat normele juridice financiar-fiscale, a unor măsuri speciale de 
constrângere statală – sancțiuni financiare, ce au legătură cu împovărări cu caracter patrimonial 
[3, p. 82].  

În doctrina de drept fiscal națională, s-a analizat  problema  răspunderii fiscale. Unul din 
cei mai renumiți cercetători ai dreptului fiscal din RM, A. Armeanic, tratează răspunderea juridică 
și constrângerea statală în sfera dreptului fiscal, susținând că există un set de acte legislative 
care reglementează mai multe forme de răspundere, printre care și răspunderea 
patrimonială/materială a contribuabililor în ipoteza nesocotirii legislației fiscale, fiind indicate 
abaterile fiscale, fără a stabili natura ei juridică vis-à-vis de răspunderea juridică[4, p.2]. Tatiana 
Stahi, analizând legislația fiscală cu privire la răspundere, consideră incomplete definițiile 
propuse, întrucât privește răspunderea fiscală patrimonială doar a contribuabilului, nu și a 
statului, respectiv a unităților administrativ-patrimoniale. Pornind de la cele menționate anterior 
și sintetizând definițiile existente în doctrină, propune propria definiție prin care răspunderea 
fiscală, fiind o ipoteză a răspunderii patrimoniale, poate fi prezentată ca un raport juridic de 
obligații fiscale în care o persoană, numită debitor fiscal, este datoare să repare paguba cauzată 
cu rea credință altei persoane, numită creditor fiscal [5, p.14-18]. 

Fiind examinată în doctrină cu predominanță, ca formă a răspunderii juridice civile, se 
ridică și întrebarea dacă aceasta este o formă a răspunderii  juridice de sine stătătoare, 
independentă de răspunderea civilă sau dimpotrivă, intră în sfera răspunderii civile – 
deosebindu-se de răspunderea penală prin aceea că, „unica țintă este patrimoniul persoanei 
                                                
2 Constituţia Republicii Moldova, în Monitorul Oficial nr. 1, 08.1994. 
3  Карасева М. В. Финансовое право России. М.: Юрайт, 2016. 388 c. 
4 Alexandru Armeanic.Drept fiscal. Chișinău: Museum, 2001. 198 p. 2.  
5 Tatiana Stahi. Răspunderea patrimonială în dreptul fiscal în, Legea și viața, 2018, nr. 5, p.14-i 
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răspunzătoare” și nu „împotriva persoanei făptuitorului”. Deci, răspunderea fiscală este analizată 
ca „o formă de răspundere civilă delictuală căreia i se aplică o serie de reguli specifice, așa cum 
sunt acestea prevăzute de Codul fiscal, apreciindu-se că „se poate vorbi de existența unei 
răspunderi fiscale, ca formă de răspundere juridică autonomă [6, p.322]”. În mod asemănător, s-
a considerat că răspunderea fiscală este o „răspundere civilă patrimonială”, arătându-se în 
raporturile juridice fiscale, răspunderea debitorilor se acționează pe temeiul răspunderii civile 
delictuale [7, p.338]. De exemplu, V. M. Mandrița scrie că prin răspundere bugetară (fiscală), 
care este adusă la îndeplinire de organele competente ale administrației publice, înțelegem 
răspunderea patrimonială care survine ca urmare a încălcării normelor juridice bugetare în sfera 
raporturilor juridice bugetare [8, p.326]. Și alți autori ruși, definesc răspunderea fiscală drept o 
răspundere patrimonială. Răspunderea patrimonială pentru obligațiile fiscale, întâlnită în 
doctrină sub denumirea de răspundere fiscală, presupune din perspectiva contribuabililor – 
obligarea acestora la despăgubiri pentru repararea pagubelor cauzate bugetului public prin 
neplata la scadență și cu vinovăție a obligațiilor fiscale, iar din perspectiva statului și unităților 
administrativ-patrimoniale – obligarea acestor subiecte de drept fiscal la nedăunarea 
contribuabililor pentru prejudiciile cauzate prin încasarea nelegală a sumelor la buget și 
nerestituirea acestora [9, p. 326].   

Într-o altă opinie, răspunderea fiscală este o ipoteză specială de răspundere civilă 
delictuală (extracontractuală), întrucât pe de o parte, se angajează în condițiile generale ale 
răspunderii civile delictuale, acestea fiind: fapta ilicită, prejudiciul, raportul de cauzalitate, 
vinovăția, (în doctrină găsim opinii, că esențiale pentru stabilirea naturii răspunderii juridice sunt 
condițiile în care aceasta se antrenează, neavând relevanță în acest scop, dacă norma juridică 
încălcată aparține dreptului privat sau dreptului public, iar pe de altă parte, în urma cercetării, 
am identificat anumite particularități care o deosebesc și o individualizează (de aceea o 
considerăm o ipoteză specială a răspunderii civile delictuale) [10, p. 14-18], acestea fiind 
următoarele:  

- subiecții răspund subiecții răspunderii fiscale nu sunt orice persoane fizice sau juridice, 
ci contribuabilii/plătitorii de obligații fiscale, pe de o parte, și statul sau unitățile 
administrativteritoriale, prin organele fiscale, pe de altă parte. Între aceste părți nu există 
raporturi de egalitate, precum în cazul răspunderii civile, ci raporturi de subordonare a 
contribuabililor față de organele fiscale. În cazul răspunderii fiscale, organele fiscale se pot 
îndrepta direct împotriva contribuabililor pentru repararea prejudiciilor cauzate de aceștia prin 
neplata la scadență a obligațiilor fiscale, fără intervenția instanței de judecată. Această 
posibilitate nu este recunoscută însă și contribuabililor, care trebuie să se adreseze instanțelor 
de judecată, dacă organele fiscale refuză să le repare prejudiciile cauzate [11, p. 27]; 

 - conținutul raportului juridic de răspundere fiscală este reglementat, în principal, de 
normele ju ridice fiscale și, în completare, de prevederile Codului Civil, spre deosebire de 
răspunderea civilă care este reglementată în exclusivitate de normele dreptului privat;  

- obiectul raportului juridic de răspundere fiscală constă în plata de despăgubiri cu titlu de 
dobânzi și penalități de întârziere sau, după caz, majorări de întârziere ori penalități de 
nedeclarare, în condițiile și limitele Codului fiscal, ci nu în plata oricărei sume de natură să 
                                                
6  Dascălu D., Alexandru C. Explicații teoretice și practice ale Codului de procedură fiscală. București: 
Rosetti, 2005. 670 p. 
7 Șova D. Drept fiscal. București: C. H. Beck, 2011. 352 p.  
8 Мандрица В. М. Финансовое право. Ростов на Дону: Фени Феникс, 1999. 543 c. 
9  Мусаткина A. Финансовая ответственность как вид юридической ответственности. În: Журнал 
российского права, № 10, 2005, с. 103-112; Соловьев В. Правовосстановительная ответственность 
частного субъекта в налоговом законодательстве. În: Хозяйство и право, № 4, 2002, с. 92-99. 
Мандрица В. М. Финансовое право. Ростов на Дону: Фени Феникс, 1999. 543 c. 
10 Tatiana Stahi, Răspunderea patrimonială în dreptul fiscal,în:Legea și viața, 2018, nr.5, pag.14-18 
11 Trăilescu A. Răspunderea patrimonială pentru obligațiile fiscale. București: Universul Juridic, 2015. 273 p 
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acopere paguba cauzată persoanei vătămate; 
 - răspunderea fiscală este patrimonială, la fel ca răspunderea civilă, întrucât „se 

îndreaptă împotriva patrimoniului persoanei răspunzătoare”, dar se distinge de răspunderea 
civilă prin faptul că îndeplinește, pe lângă funcția reparatorie, și o funcție sancționatorie, de 
pedepsire a contribuabilului care nu se conformează obligației de a-și plăti impozitele, taxele și 
contribuțiile sociale. 

Susținem opiniile cercetătorilor ruși cu privire la funcții. Astfel, Goghin consideră că 
răspunderea fiscală are următoarele funcții: punitivă, preventivă, de restabilire și educativă [12, 
p. 124]. A. Arslanbecova mai adaugă și funcția reparatorie [13, p. 24]. În unele cercetări sunt 
menționate doar funcția punitivă și cea de restabilire. Autorul A. Procopovici [14, p. 240], 
menționează cinci funcții, care după părerea lui se atribuie răspunderii date, și anume: 
preventivă, punitivă, reparatorie, reglatorie și educativă. 
    Analizând legislația fiscală, considerăm răspunderea fiscală, o formă aparte a 
răspunderii juridice care spre deosebire de răspunderea civilă, nu izvorăște din orice faptă ilicită 
(care poate consta dintr-o acțiune sau inacțiune), ci din anumite fapte ilicite extracontractuale, 
specifice activității de administrare și realizare a creanțelor fiscale, care constau în: neplata la 
scadență de către contribuabili a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale sau, după caz, în 
nedeclararea și neplata acestor obligații fiscale, precum și în colectarea nelegală de către 
organele fiscale a sumelor la buget și refuzul restituirii acestor sume. 
   Spre deosebire de răspunderea civilă, prejudiciul, în cazul răspunderii fiscale, constă în 
lipsa unei sume de bani care trebuie colectată, potrivit legii, la buget sau, după caz, restituită de 
la buget, fiind reparabil numai dacă este cert și constatat prin acte administrative fiscale sau 
hotărâri ale instanțelor de judecată. La fel ca în cazul răspunderii civile, pentru angajarea 
răspunderii fiscale trebuie să existe un raport de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu [15, 
p. 60-63]. Această legătură de cauzalitate, în cazul răspunderii fiscale, se prezumă, întrucât 
lipsa unei sume de bani decurge, în mod logic, din neplata acesteia;  
   Pentru angajarea răspunderii fiscale, trebuie să existe, în opinia noastră, și vinovăția 
persoanei răspunzătoare, așa cum este regula în cazul răspunderii civile delictuale.          
      Răspunderea fiscală se deosebește însă de răspunderea civilă delictuală, pentru fapta 
proprie (cu care se aseamănă), întrucât persoana vătămată nu trebuie să facă dovada 
vinovăției persoanei răspunzătoare, culpa prezumându-se relativ din faptul neplății la buget a 
obligațiilor fiscale ori nerestituirii de la buget a sumelor încasate nedatorat. Astfel, în cazul 
neplății la scadență a obligațiilor fiscale, organul fiscal poate impune contribuabililor plata de 
dobânzi și penalități de întârziere și, în final, îl poate executa silit, nefiind necesar să le 
dovedească vinovăția în neexecutarea acestor obligații. Contribuabilii se pot exonera însă de 
răspundere, dacă dovedesc că neplata la scadență a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale 
se datorează unei cauze străine și neimputabile lor, caz în care răspunderea fiscală nu poate 
opera. De asemenea, în cazul nerestituirii sumelor încasate nedatorat de la buget, contribui 
abilii pot solicita dobânzi aferente sumelor de recuperat, nefiind necesar să dovedească culpa 
organelor fiscale, care se pot exonera însă de răspundere prin invocarea forței majore sau 
cazului fortuit. 

Dispune de forme proprii de încălcări, astfel art. 231 CFRM prevede că, în sensul  
codului fiscal, tragerea la răspundere pentru încălcare fiscală înseamnă aplicarea de către 

                                                
12 Гогин А. А. Теоретико-правовые вопросы налоговой ответственности. Тольятти: ВуиТ, 2003. 167 c.  
13 Арсланбекова А. З. Финансово-правовые санкции в си- стеме мер юридической ответственности. 
Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Саратов, 2009. 32 c. 
14 Procopovici A. Funcțiile răspunderii juridice. În: Studii juridice universitare. Anul VI. nr. 1-2, 2013, p. 239-
249.  
15 Бойко Н. Н. Правовые аспекты применения гражданско-правового метода регулирования в 
финансовых правоотношениях. În: Теория и практика современной науки, № 4(4), 2015, c. 60-63.  



 

211 

Serviciul Fiscal de Stat, în condițiile prevăzute de legislația fiscală, a unor sancțiuni față de 
persoanele care au săvârșit încălcări fiscale. 

(2) Temeiul tragerii la răspundere pentru încălcare fiscală este însăși încălcarea fiscală. 
(3) Încălcările fiscale se califică după cum urmează: 

a) încălcare fiscală nesemnificativă; 
b) încălcare fiscală semnificativă. 

(4) Se consideră nesemnificativă încălcarea fiscală dacă suma impozitului, a taxei, a 
primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de 
stat obligatorii, stabilite în cotă procentuală, constituie până la 100 de lei pentru contribuabilii 
specificați la art.232 lit.b) și până la 1000 de lei pentru contribuabilii specificați la art.232 lit.a) și 
c), inclusiv pentru fiecare perioadă fiscală în parte – în cazul nerespectării modului de declarare 
sau diminuării impozitului, a taxei și/sau a primelor de asigurare obligatorie de asistență 
medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, stabilite în cotă procentuală. 

 (5) Se consideră semnificativă încălcarea fiscală care nu cade sub incidența alin.(4)[16]. 
De asemenea dispune de sancțiuni proprii prevăzute de art. 235-236, CFRM, care 

confirmă că răspunderea poate fi atât materială, cât și nematerială cum ar fi – avertizarea,  
 Deci, din cele expuse mai sus reiese că avem de a face cu o formă de răspundere aparte, 
răspunderea fiscală care dispune de caractere specific răspundeai juridice, precum și specific, 
întrunește această calitate prin mai multe criterii evidențiate mai sus. 

 
Concluzii 

      Analizând diferite opinii doctrinale, legislația în vigoare considerăm că pentru ca să se 
accentueze și evidențieze eficacitatea aplicării răspunderii fiscale este necesar să se perfecteze 
mecanismele existente de tragere la răspundere care sunt ineficiente.  
Mecanismele de socializare profesionala, inclusiv perfecționare – nota dominanta în instituțiile 
publice din Republica Moldova o reprezintă teama – de a avea inițiative, de a avea puncte de 
vedere, de a comenta, pentru ca pot exista sancțiuni sau eliberări din serviciu. Aceasta se 
resimte și în conținutul legislației fiscale, prin reglementările cu privire la răspunderea fiscală 
care este prevăzută de mult timp, însă nu este concretizată natura ei juridică. Aceasta se 
confirmă prin opiniile diverse ale cercetătorilor. Perfectarea acestei va contribui și la creșterea 
venitului național.  
  Analizând prevederile CF al RM menționăm și faptul că acesta stabilește, modul și 
condițiile de tragere la răspundere pentru încălcarea legislației fiscale. Art. 231 CF al RM 
vorbește despre tragerea la răspundere pentru încălcare fiscală, „tragerea la răspundere pentru 
încălcare fiscală” presupunând de fapt “realizarea răspunderii fiscale”. În plus, art. 235 CF al RM 
definește sancțiunea fiscală drept o măsură cu caracter punitiv și se aplică pentru a se preveni 
săvârșirea, de către delincvent contribuabil sau de către alte persoane, a unor noi încălcări, 
pentru educarea lor în spiritul respectării legii. 
  Susținem opinia că prevederile legale sunt incomplete, întrucât privește răspunderea 
fiscală patrimonială doar a contribuabilului, nu și a statului, respectiv a unităților administrativ-
teritoriale.  

Considerăm că răspunderea fiscală este o formă a răspunderii juridice care are la bază 
condițiile acesteia: fapta ilicită, prejudiciul, raportul de cauzalitate, vinovăția, însă care conțin 
caractere specifice, cum ar fi relațiile sociale fiscal, funcțiile, subiectele, fiind reglementate de 
Codul fiscal al RM și alte acte normative fiscal ce constituie ramura de drept aparte. Astfel, 
art.233 al CFRM, prevede: Subiectele - persoane fizice și juridice, specificul fiind, calitatea de 
contribuabili, încălcările legislației fiscal, acțiuni intenționate adică săvârșite cu vinovăție, raportul 
de cauzalitate, sancțiuni proprii.  
                                                
16  Codul Fiscal al Republicii Moldova, nr. 1163-XIII din 24.04.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. ed. spec. din 25.03.2005. 
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Abstract 

The United Nations has a particularly important role in the international promotion of 
human rights, for the fulfillment of which it has been a system of principal and subsidiary 
bodies that, in one way or another, actively participate in efforts to promote and protect 
fundamental rights and freedoms worldwide. The Human Rights Council aims to promote 
and respect fundamental human rights and freedoms at the global level, being responsible 
for promoting respect for the protection of human rights without discrimination, by 
developing recommendations on serious human rights violations. The problem of non-
respect for human rights is not only a national, internal problem of states, but an 
international, global one, in the observance of which the whole international society is 
interested and first of all - the United Nations Organization. 

Keywords: Council, International Organization, Human Rights, respect, 
international, national, United Nations Organization. 

 
Introducere 

Unul din principiile fundamentale ale democraţiei moderne menţinute în centrul 
preocupărilor statelor, ca şi al unor importante organisme şi reuniuni internaţionale 
constituie prioritatea drepturilor  şi libertăţilor fundamentale ale omului, fiind una dintre 
temele cele mai largi abordate pe plan internaţional. Societatea internaţională este 
preocupată de promovarea cât mai largă a drepturilor omului, de crearea unui cadru legal 
cât mai diversificat și actual de colaborare internaţională în acest domeniu, de realizarea 
unui sistem cât mai complex de apărare a drepturilor omului în variate domenii şi, totodată, 
de asigurare cât mai deplină a transpunerii în practică a acestora, inclusiv prin 
sancţionarea încălcărilor aduse normelor de drept existente, indiferent ce forme ar lua ele. 

Instituţia drepturilor omului defineşte şi însumează un ansamblu de drepturi, libertăţi 
şi obligaţii ale oamenilor, unii faţă de alţii, ale statelor de a apăra şi promova aceste 
drepturi, ale întregii comunităţi internaţionale de a veghea la respectarea drepturilor şi 
libertăţilor respective în fiecare ţară, intervenind în acele situaţii în care drepturile omului ar 
fi încălcate într-un anumit stat [6, p.19].  

Drepturile omului şi libertăţile fundamentale, drepturi esenţiale pentru viaţa, 
libertatea, demnitatea şi dezvoltarea persoanei umane, necesită – pentru respectarea 
universală şi efectivă a acestora – o largă cooperare internaţională între state, cooperare 
care s-a intensificat în special după cel de al doilea război mondial, odată cu apariţia celei 
mai cuprinzătoare organizaţii universale – Organizaţia Naţiunilor Unite [7, p.59]. 

În prezenta investigație științifică vom stabili competenţa Consiliului pentru 
Drepturile Omului, estimând importanța și rolul lui, vom identifica problemele actuale ale 
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drepturilor omului în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, drepturi universale, ce sunt 
deţinute de persoane indiferent de rasă, religie, poziţie socială şi presupune recunoaşterea 
şi aplicarea lor la nivel mondial. 

Organizaţia Naţiunilor Unite este cea mai importantă organizaţie internaţională, atât 
prin caracterul său universal – cuprinzând aproape toate statele lumii, cât şi prin scopurile 
ce i-au fost conferite, prin vastitatea şi multitudinea activităţilor sale [1, p.104]. 

Organizaţia Naţiunilor Unite are un rol deosebit de important în ceea ce priveşte 
promovarea internaţională a drepturilor omului [3, p.5, art.1, pct.3]. Pentru a-şi îndeplini 
acest rol, organizaţia a pus la punct un sistem de organe principale şi subsidiare care, într-
un fel sau altul, participă activ la eforturile pentru promovarea şi protejarea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale, în toate ţările lumii [12, p.111]. 

 
Rezultate obţinute şi discuţii 

Organele specializate în materia drepturilor omului din cadrul ONU sunt: Consiliul 
pentru Drepturile Omului, Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului, 
Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, Comisia pentru Condiţia Femeii. 

Politica Naţiunilor Unite în domeniul drepturilor omului este realizată prin intermediul 
Adunării Generale, de un important numar de organizaţii. Una dintre cele mai importante 
organizaţii interguvernamentale cu atribuţii în domeniul drepturilor omului a fost Comisia 
pentru Drepturile Omului. Ea  a fost înfiinţată în 1946 de Consiliul Economic şi Social şi, pe 
parcursul activității a realizat coordonarea întregii politici, a studiilor pe problematica 
drepturilor omului. Ea a fost activ implicată în codificarea a noi norme de drept 
internaţional al drepturilor omului. Ea a asigurat monitorizarea şi respectarea drepturilor 
omului în toată lumea. Constituită din reprezentanţii a 53 de state membre, Comisia ar fi 
trebuit sa creeze cadrul de manifestare şi dezbatere al statelor, organizaţiilor 
guvernamentale şi nonguvernamentale, în legătură cu problematica drepturilor omului. 

Iniţial, Comisia şi-a orientat activitatea în direcţia definirii şi codificării standardelor 
internaţionale în materia drepturilor omului. În ultimele două decenii Comisia pentru 
Drepturile Omului a creat un sistem de proceduri speciale destinat investigării încălcărilor 
drepturilor omului. În cadrul sesiunii anuale a Comisiei, atât statele, cât şi organizaţiile 
non-guvernamentale prezentau informări cu privire la diferite situaţii care sunt în atenţia 
lor. Pe baza examinării acestor situaţii au fost desemnate grupuri de experţi mandataţi să 
examineze situaţiile la faţa locului,să poarte discuţii cu guvernele,să realizeze asistenţă, şi 
să condamne încălcările. Actualmente, activitatea Comisiei este semnificativ îndreptată în 
vederea direcţiei promovării drepturilor economice, sociale şi culturale, precum şi a 
dreptului la dezvoltare. Au fost create în acest scop o serie de grupuri de lucru mandatate 
cu analiza efectelor datoriei externe şi a sărăciei extreme asupra drepturilor omului. 

Natura neconvenţională, ad hoc, a procedurilor speciale sub auspiciile Consiliului 
pentru Drepturile Omului permite un răspuns mai flexibil la încălcările grave ale drepturilor 
omului, decât cel al organismelor create de diferite tratate. Ea este realizată cu ajutorul 
unor experţi în drepturile omului, împuterniciţi prin mandate speciale, desemnaţi ca 
Raportori Speciali, Reprezentanţi, Experţi Independenţi, sau ca Grup de lucru, atunci când 
sunt investiţi prin acelaşi mandat. Ei examinează, monitorizează şi raportează Consiliului 
pentru Drepturile Omului fie asupra situaţiei drepturilor omului în anumite state şi teritorii 
ori asupra unor fenomene globale care generează încălcări grave ale drepturilor omului în 
lumea întreagă. 

Printre priorităţile agendei de lucru a Comisiei menționăm drepturile femeii şi 
protecţia drepturilor copilului. De atenţia specială au beneficiat: situaţia copiilor în conflicte 
armate, violenţa împotriva femeii, traficul cu femei şi fete, drepturile grupurilor vulnerabile, 
în special ale minorităţilor etnice, religioase şi lingvistice, precum şi a populaţiilor indigene. 
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Din 1948 Comisia a fost asistată de o Subcomisie pentru Prevenirea Discriminării şi 
Protecţia Minorităţilor, transformată în Subcomisia pentru Promovarea şi Protecţia 
Drepturilor Omului alcătuită din 26 de experţi independenţi din întreaga lume. Subcomisia 
a creat la rândul său mai multe grupuri de lucru mandatate cu protecţia drepturilor 
populaţiilor indigene, minorităţilor şi grupurilor vulnerabile. Printre problemele de care s-au 
ocupat Comisia au fost şi formele actuale de sclavie-munca forţată, adopţia ilegală şi 
exploatarea sexuală în timp de război, etc. 

Prin Rezoluţia Adunării Generale 60/251 din 15 martie 2006, Comisia pentru 
Drepturile Omului a fost înlocuită cu Consiliul pentru Drepturile Omului. Acesta este un 
organism inter-guvernamental destinat dialogului în chestiuni tematice legate de drepturile 
omului incorporate în Declaraţia Universală, inclusiv violările grave şi sistematice de 
drepturi ale fi inţei umane.  

Principalul obiectiv constă în a ajuta statele să aplice angajamentele asumate de 
drepturile omului prin educaţie şi instruire, formare a capacităţilor proprii pentru 
soluţionarea numeroaselor probleme cu suportul asistenţei tehnice externe. Consiliul 
evaluează periodic situaţia în domeniu din statele membre ale ONU, propunînd Adunării 
Generale recomandări pentru dezvoltarea în continuare a valorilor internaţionale privind 
drepturile omului.  

Fiind un organ subsidiar al Adunării Generale, Consiliul este responsabil în faţa 
membrilor ONU de promovarea respectului universal pentru toate drepturile omului şi 
libertăţile fundamentale, fără nici un fel de distincţie şi într-o manieră echitabilă. Activitatea 
sa este ghidată de principiile universalităţii, imparţialităţii, celerităţii, obiectivităţi şi non-
selectivităţii, de dialogul internaţional al cooperării constructive. Rezoluţia prevede 
evaluarea şi raportarea Adunării Generale a activităţii Consiliului după cinci ani de la data 
înfi inţării [10, p.46]. 

Consiliul drepturilor omului are drept scop promovarea şi respectarea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului la nivel global [2, p.245].  

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului se reuneşte în 3 sesiuni ordinare anuale, 
precum şi în sesiuni speciale, care sunt convocate la cererea a cel puţin unei treimi din 
componenţa Consiliului. 

Mecanismele de care dispune Consiliul provin, în mare parte, de la fosta Comisie a 
Drepturilor Omului, cu diferenţa că maniera lor de funcţionare a fost revizuită, mai mult sau 
mai putin substanţial, în cadrul procesului de construcţie instituţională.Acestea sunt, după 
cum urmează: 

-Mecanismul de evaluare periodică universală (Universal Periodic Review-UPR)-
este un mecanism nou în sistemul internaţional al drepturilor omului, creat pentru 
examinarea pe o bază universală a situaţiei drepturilor omului din toate cele 192 state 
membre ONU. 

-Procedurile speciale-reprezintă un instrument de bază al Consiliului, fiind format 
dintr-un corp de experţi/grupuri de experţi care îndeplinesc sarcini specifice, încredinţate 
de Consiliu prin rezoluţiile adoptate de membrii săi. Adunarea Generală a ONU a decis că 
Consiliul pentru Drepturile Omului trebuie să-şi asume şi să revadă,iar unde este necesar 
şi să raţionalizeze toate mandatele, mecanismele, funcţiile şi responsabilităţile Comisiei 
pentru Drepturile Omului în vederea menţinerii unui sistem de proceduri speciale şi de 
plângeri, precum şi sfaturi ale experţilor. Membrii Consiliului trebuie să respecte obligaţia 
de a coopera pe deplin în cadrul procedurilor speciale pentru accentuarea rolului său de 
conservare a universalităţii drepturilor omului [5, p.15]. 

-Comitetul consultativ-are rol de „grup de reflecţie”, menit să furnizeze Consiliului 
expertiză şi servicii de consiliere; activitatea sa este centrată asupra realizării de studii 
privind chestiuni tematice. 
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-Procedura de plângere (fosta procedură a Comisiei 1503) – este o procedură prin 
care sunt examinate plângerile privind încălcările grave şi sistematice ale drepturilor 
omului. Comunicările pot fi depuse de persoane fizice, grupuri de persoane sau ONG-uri. 

Suplimentar mecanismelor preluate  de la Comisia pentru Drepturile Omului, în 
baza Rezoluţiei Consiliului Drepturilor Omului al ONU nr.6/36 din 14 decembrie 2007, a 
fost constituit mecanismul pentru Expertiza privind drepturile popoarelor indigene. 
Totodată, prin rezoluţia Consiliului A/HRC/RES/6/13, s-a decis continuarea activităţii 
Forumului Social – spaţiul interactiv ONU în vederea desfăşurării dialogului privind 
eradicarea sărăciei în contextul respectării drepturilor omului şi dimensiunii sociale a 
procesului globalizării. 

Alte instrumente de care dispune Consiliul pentru Drepturile Omului sunt: 
-Forumul pentru minorităţi, 
-Forumul Social 
-Mecanismul pentru populaţii autohtone 
Ele se reunesc anual pe parcursul a două-trei zile. Lucrările acestor platforme 

permit, în special societăţii civile, să-şi exprime punctele de vedere asupra unei 
problematici specifice şi se încheie în general cu recomandări adresate membrilor 
Consiliului pentru Drepturile Omului pentru ameliorarea situaţiei din domeniile respective.  

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului este constituit din 47 de state membre 
ONU. Statele membre sunt alese de Adunarea Generală. Ele pot avea cel mult două 
mandate consecutive, cu durata de trei ani. Pentru primele state alese în 2006, în mod 
excepţional, s-a aplicat regula repartizării mandatelor, astfel încât câte o treime din 
membrii săi au deţinut calitatea respectivă pentru unul, doi, respectiv trei ani. Pe lingă 
mandatele şi responsabilităţile asumate anterior de Comisia pentru Drepturile Omului, noul 
Consiliu deţine un mandat extins în ce priveşte prezentarea rapoartelor sale direct 
Adunării Generale ONU. Aceasta presupune elaborarea anumitor recomandări către 
Adunarea Generală în vederea dezvoltării continue a dreptului internaţional în domeniul 
drepturilor omului şi desfăşurarea unei Revizuiri Periodice Generale a îndeplinirii de către 
fiecare stat a obligaţiilor ce îi revin,în domeniul drepturilor omului.Preşedenţia Consiliului 
este exercitată pe bază anuală, prin rotaţie, de reprezentantul unuia din cele 5 grupuri 
regionale ONU. 

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului vizează, în principal, următoarele obiective: 
- Dezbaterea situaţiilor de violare a drepturilor omului, inclusiv a celor cu caracter 

major şi sistematic; 
- Elaborarea de recomandări adresate Adunării Generale ONU cu privire la 

dezvoltarea dreptului internaţional în domeniul drepturilor omului; 
- Furnizarea de contribuţii în vederea prevenirii violărilor drepturilor omului şi a unui 

răspuns prompt în cazul urgenţelor în domeniul drepturilor omului; 
- Promovarea aplicării depline a obligaţiilor asumate de către state în domeniul 

drepturilor omului; 
- Promovarea coordonării acţiunii în domeniul drepturilor omului şi a chestiunilor 

relevante pentru acest domeniu în cadrul sistemului ONU. 
Conform Rezoluţiei Consiliului Drepturilor Omului nr. 5/1 privind construcţia 

instituţională obiectivele pricipale ale revizuirii sunt: 
- îmbunătăţirea situaţiei drepturilor omului pe pământ; 
- îndeplinirea obligaţiilor statului în domeniul drepturilor omului şi a angajamentelor 

şi de evaluare a evoluţiilor pozitive şi a provocărilor cu care se confruntă de către stat; 
- consolidarea capacităţii de stat şi de asistenţă tehnică, în consultare cu, şi cu 

consimţământul, statului în cauză; 
- schimbul de bune practici între state şi alte părţi interesate; 
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- sprijin pentru cooperarea în promovarea şi protecţia drepturilor omului; 
- încurajarea unei cooperări depline şi angajamentul cu Consiliul, cu alte organisme 

pentru drepturile omului şi Biroul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului. 
Consiliul este responsabil de promovarea respectului pentru protecţia drepturilor 

omului fără discriminare, prin elaborarea de recomandări în ceea ce priveşte violările 
grave de drepturile omului. Consiliul îşi propune să depăşească mentalităţile partizane prin 
noi metode de lucru şi instrumente. Experţi în problemele drepturilor omului s-au reunit 
sub egida fundaţiei Friederich Ebert, apropiată de partidul social-democrat SPD, pentru a 
analiza şansele de reuşită ale planificatei reforme a Consiliului ONU pentru drepturile 
omului, programată pentru anii viitori. Lista cazurilor de încălcare a drepturilor omului la 
nivel mondial, întocmită de Consiliul ONU pentru drepturile omului de la Geneva este 
lungă. Reprimarea violentă a protestelor din Iran, nesiguranţa şi violenţele din sudul 
Sudanului, situaţia dificilă în care se află apărătorii drepturilor omului din Kongo, 
neelucidarea în justiţie a unor crime, răpiri şi dispariţii de persoane în Sri Lanka, 
problemele legate de drepturile omului în China, Afganistan, Somalia şi Myanmar – toate 
acestea se regăsesc pe respectiva listă. Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a putut 
îmbunătăţi situaţia victimelor prin rezoluţii şi recondamnări ale statelor vinovate, dar 
aceasta s-a întâmplat mai degrabă sporadic, după cum afirmă Volkmar Deile, fost secretar 
general al organizaţiei Amnesty International Deutschland.  

O carenţă a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului este mentalitatea de bloc în 
rândul ţărilor şi regiunilor de pe glob care trimit membri în Consiliu. Aceşti delegaţi iau 
decizii prestabilite. Un alt motiv de insatisfacţie rezidă în faptul că acest consiliu nu 
reacţionează la situaţii existente în Sudan sau Sri Lanka de o manieră care să vină într-
adevăr în ajutorul victimelor. 

De la crearea sa în 2006, Consiliul s-a reunit în şedinţe ordinare şi şedinţe 
extraordinare, consacrate situaţiei din Palestina, războiului din Liban, crizei financiare 
globale şi urmărilor cutremurului din Haiti, dar şi dreptului la hrană. Lista cazurilor de 
încălcare a drepturilor omului la nivel mondial, întocmită de Consiliul ONU pentru 
drepturile omului de la Geneva este lungă. Reprimarea violentă a protestelor din Iran, 
nesiguranţa şi violenţele din sudul Sudanului, situaţia dificilă în care se află apărătorii 
drepturilor omului din Kongo, neelucidarea în justiţie a unor crime, răpiri şi dispariţii de 
persoane în Sri Lanka, problemele legate de drepturile omului în China, Afganistan, 
Somalia şi Myanmar – toate acestea se regăsesc pe respectiva listă. Consiliul ONU pentru 
Drepturile Omului a putut îmbunătăţi situaţia victimelor prin rezoluţii şi condamnări ale 
statelor vinovate [4].  

La un an după prima reuniune, la 18 iunie 2007, Consiliul a adoptat „pachetul de 
consolidare instituţională” care furnizează elemente pentru ghidarea activităţii sale viitoare. 
Acest important document include un nou mecanism de evaluare periodică universală, 
care permite aprecierea situaţiei de drepturile omului în toate cele 192 state membre ale 
ONU. Mecanismul este complementar celui al Comitetelor ONU pentru monitorizarea 
respectării Convenţiilor ONU. Procedura de evaluare periodică are drept obiective 
îmbunătăţirea situaţiei drepturilor omului în statele ONU, îndeplinirea obligaţiilor asumate 
de către state în acest domeniu, estimarea evoluţiilor pozitive şi a provocărilor cu care se 
confruntă statele. Totodată, implementarea procedurii urmăreşte scopul îmbunătăţirii 
capacităţii statelor prin acordarea de asistenţă tehnică şi consultanţă, stimularea 
schimbului de bune practici, sprijinirea cooperării în promovarea şi protecţia drepturilor 
omului, încurajarea conlucrării maxime cu Consiliul, cu Biroul Înaltului Comisar ONU 
pentru Drepturile Omului, alte organe specializate în domeniu. Fiind unul dintre 
principalele mecanisme de lucru ale Consiliului, procedura este concepută pentru a 
asigura implicarea totală a statului evaluat, identifi carea nevoilor sale de dezvoltare a 
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capacităţilor, garantînd un tratament egal pentru fi ecare ţară supusă evaluării. Faptul 
determină un proces de cooperare în cadrul ONU până în 2011 inclusiv, când vor fi 
revizuite situaţiile în domeniul drepturilor omului din fi ecare ţară membră a ONU [10, 
p.47].  

În prezent nu există un alt mecanism universal de acest gen. Procedura de 
evaluare periodică este unul din elementele cheie ale Consiliului, care aminteşte 
membrilor săi despre responsabilitatea respectării depline şi punerii în aplicare a tuturor 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Scopul fi nal al acestui nou mecanism este 
de a îmbunătăţi situaţia drepturilor omului în toate ţările şi a remedia încălcările în domeniu 
oriunde ar apărea.  

Toate statele membre ale ONU vor fi revizuite la fi ecare patru ani, 48 de ţări fi ind 
evaluate în fi ecare an. Toţi 47 de membri ai Consiliului vor fi evaluaţi în timpul mandatului. 
La 21 septembrie 2007, Consiliul a adoptat un calendar detaliat privind ordinea luării în 
considerare a celor 192 de state membre ale ONU în perioada primului ciclu de patru ani 
(2008-2011). Aplicarea procedurii în privinţa Republicii Moldova este planificată pentru 
anul 2011.  

Fiecare ţară evaluată este asistată de grupuri de trei state, cunoscut sub numele de 
„troică”, care servesc ca raportori. Pentru fi ecare evaluare „troica” se selectează prin 
tragere la sorţi, desfăşurată anterior fiecărei sesiuni de lucru a grupului de evaluare. 
Specificăm, că în perioada 1-12 noiembrie 2010, reprezentantul Republicii Moldova a făcut 
parte din troica care a elaborat rapoarte de drepturile omului privind ţările Jamaica, Nepal 
şi Palau. 

Biroul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului asigură asistenţa şi expertiza 
necesară raportorilor. Evaluarea se bazează pe informaţiile furnizate de către statul supus 
acestei proceduri, care poate avea forma unui „raport naţional”, precum şi orice alte 
informaţii considerate relevante de ţara respectivă, putând a fi prezentate oral sau în scris, 
cu condiţia că sinteza în scris a informaţiilor nu va depăşi 20 de pagini, pentru a garanta 
un tratament egal tuturor statelor şi a nu supraîncărca mecanismul. Statele membre sunt 
încurajate să elaboreze informaţii printr-un amplu proces de consultare la nivel naţional cu 
toate părţile interesate [10, p.47]. 

Înfiinţarea Consiliului pentru drepturile omului a fost un moment important nu numai 
în istoria ONU, dar şi în configuraţia de puteri pe arena internaţională. 

Consiliul reprezintă o platformă eficientă pentru consolidarea protecţiei şi promovării  
drepturilor omului în cadrul ONU. Cu adevărat, Consiliul pentru Drepturile Omului are un 
potenţial mare şi este mai potrivit pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului. În mare parte, însă, activitatea şi succesul acestuia este în funcţie de felul în 
care guvernele statelor membre vor accepta şi interpreta noile modificări [5, p.15]. 

Prin înfiinţarea Consiliului pentru Drepturile Omului, Adunarea Generală a 
demonstrate că drepturile omului reprezintă o prioritate pentru ONU. Consiliul a adoptat 
mecanisme care au consolidate capacitatea de abordare a cazurilor de încălcare a 
drepturilor omului. Eficienţa şi credibilitatea sa se bazează pe cooperarea în cadrul 
procedurilor special şi pe aplicarea deplină a acestora, precum şi pe adoptarea reformelor 
şi mecanismelor în vederea consolidării capacităţii de abordare a cazurilor de încălcare a 
drepturilor omului din toată lumea. 

La 13 mai 2010, în urma alegerilor în Adunarea Generală ONU, la New York, cu 
votul a 175 de ţări, Republica Moldova a fost aleasă prima dată membru al Consiliului. 
Potrivit Rezoluţiei 60/251 adoptate de Adunarea Generală, Reprezentantul permanent al 
Republicii Moldova la ONU a transmis la 10 martie 2010 Preşedintelui Adunării Generale 
Scrisoarea privind asumarea benevolă a obligaţiilor şi promisiunea de a contribui la cauza 
de promovare şi apărare a drepturilor omului. Astfel, statul nostru şi-a susţinut candidatura 
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şi a demonstrat importanţa standardelor reprezentate de Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului în cadrul politicilor naţionale, cât şi implicarea în promovarea drepturilor 
omului în plan regional. În cadrul aceleaşi sesiuni de lucru în Consiliu au fost alese 
Angola, Ecuador, Guatemala, Jamahiria Arabă Libiană, Malaezia, Maldive, Mauritania, 
Polonia, Qatar, Spania, Elveţia, Thailanda şi Uganda [10, p.50]. 

În scopul asigurării unui mecanism eficient de elaborare și evaluare a documentelor 
de politici în domeniul drepturilor omului, implementării eficiente a tratatelor internaționale 
din domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte, precum și al 
monitorizării respectării angajamentelor asumate, prin Hotărârea nr. 65/2019 [9], Guvernul 
RM a instituit Consiliul național pentru drepturile omului (CNDO), Secretariatul permanent 
pentru drepturile omului, structurile locale ale CNDO, coordonatorii pentru drepturile 
omului la nivel central și local [11, p.3].  

Consiliul Național pentru Drepturile Omului este un organ consultativ al Guvernului, 
instituit în scopul monitorizării modului de implementare a politicii statului în domeniul 
drepturilor omului, precum şi a tratatelor internaționale din domeniul drepturilor omului la 
care Republica Moldova este parte, precum şi al monitorizării respectării angajamentelor 
asumate [8]. 

Printre competențele Consiliului sunt:  
- coordonarea și punerea în aplicare a unei politici de stat uniforme în domeniul 

drepturilor omului;  
- supravegherea procesului de elaborare, implementare și evaluare a 

documentelor de politici în domeniul drepturilor omului;  
- examinarea și aprobarea rapoartelor semestriale de implementare a PNADO;  
- facilitarea interacțiunii cu mecanismele internaționale de protecție a drepturilor 

omului;  
- coordonarea procesului de implementare a recomandărilor internaționale în 

domeniul drepturilor omului, inclusiv a celor formulate în adresa Republicii Moldova în 
cadrul evaluărilor periodice universale în domeniul drepturilor omului;  

- evaluarea gradului de respectare a drepturilor omului și aprobarea rapoartelor 
naționale inițiale și periodice privind implementarea tratatelor internaționale la care 
Republica Moldova este parte;  

- crearea, în caz de necesitate, a comisiilor specializate și a grupurilor de experți 
pe anumite domenii, precum și supravegherea activității acestora etc. [11, p.3].  

Coordonarea implementării Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului 
(PNADO) 2018-2022 se înfăptuiește în două niveluri: coordonarea strategică 
intersectorială – realizată de Consiliul național pentru drepturile omului, în calitate de 
organ consultativ de coordonare, compus din reprezentanți ai Parlamentului, Guvernului, 
autorităților administrației publice centrale, societății civile și coordonarea la nivel tehnic 
realizată de către Secretariatul permanent pentru drepturile omului [11, p.3]. 

 
Concluzii 

Generalizând cele investigate în prezentul studiu, deducem următoarele concluzii: 
problema drepturilor omului nu este numai o problemă internă a statelor, dar este una 
dintre problemele majore ale contemporaneităţii, a cărei respectare şi aplicare 
demonstrează capacitatea de înţelegere şi cooperare a tuturor statelor şi popoarelor ca să 
practice acele măsuri şi acţiuni care favorizează democraţia, libertatea, înţelegerea, 
cooperarea multiformă, toleranţa şi prietenia între toate naţiunile şi statele, grupurile etnice 
şi religioase în scopul salvgardării păcii şi securităţii în lume. Statele şi organizaţiile 
internaţionale create de ele, precum şi organizaţiile non guvernamentale au instituit norme 
juridice, tehnici şi metode adecvate pentru respectarea drepturilor şi garantarea aplicării 
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efective a acestora.  
Considerăm, că problema nerespectării drepturilor omului nu este numai o 

problemă naţională, internă a statelor, ci una internaţională, mondială, în a cărei 
respectare este interesată întreaga societate internaţională şi în primul rând – Organizaţia 
Naţiunilor Unite. 
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Abstract 

Potrivit prevederilor normei constituționale de la art.119, „Împotriva hotărîrilor 
judecătoreşti, părţile interesate şi organele de stat competente pot exercita căile de atac, 
în condiţiile legii". Utilizînd căile de atac legale, instanțele judecătorești superioare 
efectuează controlul judiciar ierarhic al hotărîrilor pronunțate de instanțele judecătorești 
inferioarei. Analizând subiectul controlului judiciar ierarhgic, autorul constată deficiențe și 
oportunități de reglementare care ar donduce la îmbunătățirea calității actului justiției în 
Republica Moldova.  

Cuvinte cheie: instanțele judecătorești, control judiciar ierarhic, justiție. 
 
According to the provisions of the constitutional norm from art.119, "The parties 

involved in a trial and the competent state bodies may lodge appeals against sentences 
delivered by the courts of law, under the terms of law." Using legal remedies, the superior 
courts of law perform the hierarchical judicial control of the decisions pronounced by the 
inferior courts of law. Analyzing the subject of hierarchical judicial control, the author finds 
deficiencies and regulatory opportunities that would lead to improving the quality of justice 
in the Republic of Moldova. 

Keywords: the judiciar institution, the hierarchical judicial control, the justice. 
 

Consideratiuni generale 
Regimul constituţional al procesului judiciar național este definit în primul rînd prin 

normele şi principiile Legii fundamentale privind separaţia puterilor, obligativitatea 
respectării Constituţiei şi a legilor ţării şi protectia drepturilor omului si a valorilor statului de 
drept.  

Este de retinut ca potrivit art. 114 din Constituție “Justiţia se înfăptuieşte în numele 
legii numai de instanţele judecătoreşti.” Astfel, justiția într-un sistem de drept democratic, 
este puterea fundamentală a statului, iar infaptuirea ei reprezintă unul din atributele 
esențiale ale puterii suverane de stat. Totodată, în conformitate cu prevederile articolului 4 
al Constituției, legislația internațională privind drepturile omului prevalează asupra 
legislației naționale. Reieșind din aceasta, în anul 2000, Plenul Curții Supreme de Justiție 
a stabilit, într-o hotărâre explicativă, că CEDO trebuie să fie aplicată în mod directi. 

În așa mod, în conformitate cu art,6, 7, 20, 21 si 23 ale Constitutiei dar și cadrului 
legal național, orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor 
judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele 
sale legitime, atît în instanțele naționale, cît și în cele internaționale. În același timp, 
prevederile Legii fundamentale statuează că nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie, 
fiindui garantată oricărei persoană dreptul la apărare. Totodata, orice persoană acuzată de 
un delict este prezumată nevinovatăii pînă cînd vinovăţia sa va fi dovedită în mod legal, în 
cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanţiile necesare 
apărării sale. Iar pentru asigurarea protectiei efective a drepturilor omului, Constituția 
stabilește că fiecare om are dreptul să i se recunoască personalitatea juridică, asigurindu-
se dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle.  

Este de reținut, că în sistemul judecătoresc din Republica Moldova sunt prevăzute 
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de lege 504 posturi de judecător1, inclusiv 33 de posturi de judecător pentru Curtea 
Supremă de Justiție. Este de remarcat, că numărul total al posturilor de judecător include 
și numărul posturilor de judecător pentru instanțele judecătorești amplasate în stânga 
Nistrului, adică în regiunea transnistreană. Numărul exact de posturi de judecător per 
instanță este stabilit de CSM2. Conform legislației, există cincisprezece judecătorii, patru 
curți de apel și o Curte Supremă de Justiție3. 

Precum constata în analiza sa Comisia Internațională a Juriștilor (International 
Comission of Jurists – ICJ), “Independența sistemului judecătoresc este o condiție 
esențială pentru asigurarea supremației legii și a unei justiții echitabile și adecvate. Un 
sistem judecătoresc independent este temelia statului de drept, fiind indispensabil pentru a 
garanta respectarea, ocrotirea și realizarea drepturilor omului și accesul la justiție pentru 
persoanele ale căror drepturi au fost încălcate.”4  

Acest adevar este intemeiat pe principii internațional recunoscute de organizare și 
înfăptuire a justiției, dar și pe o multitudine de acte internaționale ale unor autorități 
internaționale recunoscute.5 

Așa dar, în Republica Moldova, confgorm textului constituțional6, autoadministrarea 
justiției și independența ei ar fi cele două suporturi de temelie pe care se edifica o justitie 
adevarată, sistem judiciar în care trebuie să aibă loc înfăptuirea justiției adevărat efective. 
Totodata, este de reținut că independența justiției se împarte în independența instituțională 
și independența funcțională care la temelia sa este exercitarea funcției judecătorești fără 
careva amestec din exterior7. În așa mod, judecătorul ca fugiră cheie a sistemului judiciar 
national din Moldova menit să înfăptuiască justiția, este gurvernat doar de normele 
internaționale la care a subscris Republica Moldova, cele constituționale și cadrul legal în 
vigoare a Republicii Moldova.  

Principiul imparţialităţii, pe care se întemeiază activitatea judiciară a judecătorului, 
decurge firesc din apartenenţa fiecarui judecator la autoritatea judecătorească, fapt care 
impune ca exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege să urmeze în mod obligatoriu 
dispoziţiile legii, fără posibilitatea de a acţiona întemeindu-se pe criterii de oportunitate, în 
adoptarea hotaririlor judiciare pronuntate in numele legii, urmînd să dea dovadă de 
imparțialitate, avînd o strictă conduită deontologică. Ca o garanţie a respectării de către 
judecatori a acestor criterii în activitatea lor, Constituţia a consacrat principiul legalitatii 
hotaririlor judecatoresti pronuntate în numele legii, sub forma realizării de părțile interesate 
a dreptului său de atac, adică recurgerea la o instanță ierarhic superioară capabilă să 
rejudece și să pronunțe o altă hotătîre decît cea pronunțată, ori sa confirme hotărîrea 
pronunțată de instanța judecătorească inferioară, adică să efectueze un control judiciar 
ierarhic. 

Este de reținut, că noțiunea de control judiciar aplicat în doctrina dreptului, include 
în considerațiunea noastră totalizatea actelor și procedurilor pe care le exercită autoritatea 
judecătorească a actelor, procedurilor și activităților altor personae decît instanțele 
judecătorești. Deaceia, în opinia noastră este necesar de separat aceste noțiuni: „controlul 
judiciar”, de cel al „controlului judiciar ierarhic”. 

Așa, în exercitarea atribuţiilor de autoritatea judecătorească, prin aplicarea 
principiului controlului ierarhic, se asigură îndeplinirea funcţiei judecatorilor de infăptuire a 
justiției, realizînd speranțele și interesele întregii societăţi de asigurare a dreptății. Or, 
soluţionarea cererilor persoanelor în cazurile de încălcare a drepturilor subiective şi a 
intereselor legitime ale acestora în sctrictă conformitate cu normele legale, în mod obiectiv 
este supusă examinării ierarhizate în sistemul judecatoresc de trei niveluri – instanțele de 
fond, curțile de apel și Curtea Supremă de Justiție. În așa mod, este întrutotul realizată 
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prevederea articolului 119 a Constitutiei care reglementînd principiul folosirii căilor 
de atac statueaza, ca “Împotriva hotărîrilor judecătoreşti, părţile interesate şi organele de 
stat competente pot exercita căile de atac, în condiţiile legii”.  

De aceea, prin instituirea controlului judecătoresc ierarhic - atribuţie importantă de 
control aflată în sarcina instanţelor judecătoreşti superioare ierarhic, care în afara 
competenţei fireşti a acestora de a judeca prevăzută în art. 6 alin. (1) din Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi în condițiile cadrului legal intern 
– asigura o verificare suplimentara a hotarîrilor pronunțate dîndu-le apreciere și valoare 
definitivă.  

Este de menționat, că această activitate a autorităților judecătorești este exercitată 
în aceleași condiții legale respectîndu-se principiile procedurale de examinare publică şi a 
contradictorialității.   

 
Controlul judiciar ierarhic 

Principiu al activității autorității judecătorești  
Autoritățile judecătorești se conduc în activitatea sa de mai multe principii relevante, 

așa ca: 
- „principiul numirii judecătorilor” care stabilește că Instanţele judecătoreşti se 

formează prin numirea judecătorilor care activează în componența instanţelor 
judecătoreşti respective – judecătoriilor, a curților de apel și șa Curtea Supremă de 
Justiție; 

- „principiul legalităţii” care statuează obligaţia judecătorului de a se conduce de 
lege, or în exercitarea atribuţiilor ce îi revin dînsul trebuie să urmeze și să aplice 
dispoziţiile legii, fără posibilitatea de a acţiona întemeindu-se pe criterii de oportunitate, fie 
în adoptarea unor hotărîri, fie în alegerea procedurilor; 

- „independența și imparțialitatea judecătorului” - pietre de temelie a statutului 
și activității autorității judecătorești. 

- „prezumţia nevinovăţiei” care stabilește că orice persoană acuzată de un delict 
este prezumată nevinovată pînă cînd vinovăţia sa va fi dovedită în mod legal, în baza 
sentinţei definitive a instanţei judecătoreşti; 

- „accesul la justiție” – principiu consfințit în prevederile art.20 ale Constituției 
Republici Moldova care stabilesc că „orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din 
partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, 
libertăţile şi interesele sale legitime. Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie; 

- „egalitatea în faţa legii” care prevede că toţi cetăţenii Republicii Moldova sînt 
egali în faţa legii şi autorităţii judecătoreşti, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine 
etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială, 
precum şi de alte împrejurări; 

- „caracterul public al dezbaterilor judecătoreşti”, unde judecarea cauzelor în 
şedinţă închisă se admite numai în cazurile stabilite prin lege, cu respectarea proceduri; 

- „principiul contradictorialităţii” în temeiul căruia, părţile pot să formuleze 
cereri, să propună, să administreze probe şi să pună concluzii cu privire la toate 
problemele de fapt şi de drept de care depinde corecta soluţionare a procesului8; 

- „dreptul la apărare”, constând în dreptul părţilor aflate pe poziţii cu interese 
contrare de a propune şi administra probe şi de a pune concluzii în legătură cu problemele 
de fapt şi de drept care interesează dezlegarea priciniiii; 

- „dreptul la asistenţă juridică” care stabileștre că în tot cursul procesului 
judiciar părţile au dreptul să fie reprezentate sau, după caz, asistate de către un apărător 
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ales sau de către un avocat; 
- „dreptul de atac al hotărîrilor judiciare pronunțate” care este un drept 

procesual de care dispun părțile din procesul judiciar, pînă cînd hotărîrea judecătorească 
pronunțată nu devine definitivă și irevocabilă; 

- „controlul judiciar ierarhic” care constă în exercitarea de către judecătorii 
instanțelor judecătorești superioare la cererea persoanelor interesate, a activității de 
reexaminare și rejudecare a cauzei, cu aprecierea in concreto a faptelor și probelor 
prezentate de părți, dar și a actelor, măsurilor şi soluţiilor adoptate de instanțele 
judecătorețti inferioare; 

- „inadmisibilitatea imixtiunii în înfăptuirea justiţiei”, care este de fapt o 
restricție expresă, fiindcă Legea stabilește univoc că imixtiunea în înfăptuirea justiţiei este 
interzisă. 

Așa dar, în conformitate cu prevederile art.114 și 115 din Constituție, dar și a art.17 
al Legii 514/1995 privind organizarea judecătorească, cauzele în materie civilă, penală sau 
în alte materii se judecă de către instanţele judecătoreşti în condiţiile normelor procesuale. 
În acest context, menționăm că conform art.43 al Legii 514/1995, dar și al prevederilor 
Legii nr. 789/1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție, Curtea Supremă de Justiţie 
este instanţa judecătorească supremă, care asigură aplicarea corectă şi unitară a legilor 
de către toate instanţele judecătoreşti. 

Evidențiind inter alia principiul controlului judiciar ierarhic ca principiu fundamental al 
activității judecătorești, menționăm că el își are locul său în sumarul principiilor invocate 
supra aplicate în judecarea materiei civile sau penale, oferind persoanei în procesuyl 
judiciar încredere în lege și posibilitatea de a ataca soluţia adoptată a instanței de judecată 
în instanța ierarhic superioară, competentă să rejudece/reexamineze cauza în fond. 

Cu referire la noțiunea, principiul, dar și metodologia controlului judiciar 
ierarhic necesită deasemenea a menționa reiterînd următoarele: 

- Articolul 119 din Constituția RM statuează expres că „Împotriva hotărîrilor 
judecătoreşti, părţile interesate şi organele de stat competente pot exercita căile de atac, 
în condiţiile legii”. Această normă constituțională stabilește de fapt posibilitatea efectuării 
controlului judiciar ierarhic la cererea părților interesate. 

- Conţinutul şi limitele exercitării căilor de atac împotriva hotărîrilor judecătorești, 
deci a efectuării controlului judiciar ierarhic, sunt stabilite prin dispoziţiile întregului cadrul 
legal al Republicii Moldova, Așa art.20al  Legii 514/1995 privind organizarea judiciară 
stabilește expres, că „părţile interesate şi organele de stat competente pot exercita căile 
de atac împotriva hotărîrilor judecătoreşti, în condiţiile legii”. Mai detaliat, această 
procedură este reglementată de codurile de procedură civilă și penală, dar și de codul 
administrativ și codul contravențșional. 

- În contextual celor supra expuse, remarcăm că aAtăt Legea nr. 544/1995 cu 
privire la statutul judecătorului, cît și Legea 514/1995 privind organizarea 
judecătorească, dar și Legea nr. 789/1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție, nu 
prevede expres noțiunea de control judiciar ierarhic, metodologia efectuării lui, acest 
control fiind subînțeles prin posiblitatea exercitării căii de atac de către persoanele 
nemulțumite de soluția judiciară pronunțată; 

- În conformitate cu prevederile art.55 al Legii514/1995, noțiunea de control este 
utilizată doar ca un factor extern în sistemul judecătoresc. Așa, Ministerul Justiţiei exercită 
controlul asupra judecătoriilor, curţilor de apel în probleme organizatorice.  Auditul la 
instanţele judecătoreşti se efectuează de către Curtea de Conturi în conformitate cu 
procedura şi competenţele stabilite de lege. De asemenea, controlul asupra încasării taxei 
de stat este exercitat de către Serviciul Fiscal de Stat. Totodată, se interzice exercitarea 
de presiune, prin efectuarea controlului, asupra judecătorului la înfăptuirea justiţiei sau 
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îngrădirea independenţei judecătorilor şi a instanţelor judecătoreşti prin alte metode. 
Astfel, menţinerea controlului judiciar ierarhic în limitele care rezultă din textul 

Constituţiei, adică în cadrul ierarhiei judecatoresti stabilite în articolul 115 alin.(1), care 
prevede ca “justiţia se înfăptuieşte prin Curtea Supremă de Justiţie, prin curţile de apel şi 
prin judecătorii”, dar și organizarea judiciară respectivă din Republica Moldova, urmăreşte 
ca finalitate asigurarea respectării drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale persoanei. 
Totodata, organizarea judiciară și controlul judiciar ierarhic al hotăririlor pronunțate de 
autoritățile judecătoreșlti au ca obiectiv de bază asigurarea respectării dreptului persoanei 
la un proces echitabil, dar și judecarea cauzelor de către instanţele judecătoreşti în mod 
imparţial şi independent de orice influenţe extranee. 

 
I. Studiu de caz privind examinarea judiciara a cazului contraventional 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, 
de asediu și de război, art. 22, prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 
55/2020 a fost declarată starea de urgență în Republica Moldova. 

De către organele de drept a fost verificată activitatea unui local arendat de o 
întreprindere individual care organizase un club de seară. 

La efectuarea „controlui inopinat al respectării distanței sociale și a măștilor” de 
catre reprezentantii organelor de drept, intrarea in localul supus controlului a fost realizat 
in forta de persoane mascate cu caligule si înarmate, care au intrat bruscând persoanele 
din local și îmbulzindu-le in grup consolidat.  

Este de menționat, că nimeni din controlori nu sau prezentat la intrare, nu au 
prezentat careva acte sau decizii de a efectua careva control, divulgindu-si personalitatea 
ulterior doar la insistența administratorului localului, prezentindu-se ca angajați ai 
Ministerului de Interne. Sau solicitat acte ce permit activitatea societății. S-a pretins 
verificarea respectarii condițiilor activității societății în timpul stării de urgență, potrivit 
Hotărârii Parlamentului nr.55 din 17.03.2020 privind declararea stării de urgență, şi potrivit 
Hotărârii nr.20 din 10.07.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică 
(CNESP).  

În rezultatul controlului inopinat, agentul constatator a întocmit procesul-verbal cu 
privire la contravenție, prin care persoana juridical a fost sancționata cu amendă în mărime 
de 1 000 unități convenționale, ceea ce în corespundere cu art. 34 alin. (1) din Codul 
Contravențional, constituia la acel moment 50 000 lei, în baza art. 761 alin. (1) din Codul 
Contravențional, invocându-se faptul că, persoana a săvârșit fapta manifestată prin 
nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor 
epidemice prin organizarea disco barului și amenajarea ringului de dans în incinta 
localului, fiind încălcată ca temei de drept prevederile Hotărârii nr.20 din 10.07.2020 a 
CNESP. Prin procesul-verbal întocmit se invoca fara descifrarea temeiurilor de fapt 
comiterea de către persoana juridică a contravenției prevăzute de art.761 alin.1 Cod 
contravențional, indicându-se încălcarea Hotărârii CNESP nr.20 din 10.07.2020, și anume 
„nerespectarea masurilor de profilaxie, prevenire si combatere a bolilor si epidemiei prin 
organizarea disco-barului si amenajarea ringului de dans în centrul localului unde 
persoanele dansau si nu se respecta distanta sociala, la mese se aflau mai mult de patru 
persoane si nu toți angajații purtau masca”. 

Este de menționat că contrar prevederilor art.377 Cod contravențional care prevede 
că „nimeni nu poate fi silit să mărturisească împotriva sa ori împotriva rudelor sale 
apropiate, a soţului/soţiei, logodnicului/logodnicei sau să-şi recunoască vinovăţia”, 
persoanele care au intrat în forță în local insistau ca administratorul să-și recunoască vina 
și să semneze marturisirea precum este vinovat. Asa, in procesul verbal intocmit de 
controlori, au fost inscrise mai multe prevederi litigioase, precum: 
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- localul este clasificat altfel, deținind altă structură a localului decît el este 

întradevăr; 
- în local mesele fiind stabilite la o distanță care depășește 1,5 metri cu 4 scaune 

la fiecare masă (în condițiile existenței pozelor și video), au fost carcterizate ca stabilite la 
0,5 metri disctanță cu 6 și mai multe scaune. La momentul examinării cazului, restricția de 
4 persoane la masă a fost modificată de leguitor; 

- persoana caruia ia fost întocmit procesul-verbal, este una care arendează 
încăperile respective si nu detine dreptul de a construi și amenaja sau de a 
modifica/reconstrui încăperile arendate, proprietar fiind alta persoana;  

- absolut toți angajații localului purtau mască la locul de lucru (existind video și 
poze). Or, in cazul in care careva dintre personal nu ar fi purtat mască, agentul constatator 
ar fi putut întocmi proces-verbal pe persoanele fizice respective, dar așa proces-verbal nu 
a fost întocmit, fiind intocmit procesul verbal pe persoana juridica; 

- localul este dotat cu inscripții și semnale privind necesitatea respectării masurilor 
de profilaxie, prevenire si combatere a epidemiei în vederea asigurării sănătății 
persoanelor – clienți (existind poze). 

- în obligațiile persoanelor responsabile ale localului (paza, chelneri și barmen) 
există obligația scrisă semnată de fiecare persoană angajată să asigure protecția 
personală și publică prin purtarea măștilor de protecție; 

- personalul angajat al localului are în obligațiunile sale funcționale avertizarea 
persoanelor care încalcă regulile de protecție  pesonală și publică în încăperile localului, 
iar în cazul neconformării acestora interdicţiei, obligatia să anunţe poliţia. 

Astfel, poatre fi constatat ca procesul verbal respectiv a fost întocmit în condițiile în 
care nu a existat însăși contravenția, iar cele invocate in el era combatut cu poze si video. 
Totodată, menționîm că la întocmirea procesului verbal respectiv a fost încălcate 
prevederile art.443 Cod contravenbțional RM, și anume: 

- ale alin.1 lit. d) nefiind indicate circumstanţele cauzei care au importanţă pentru 
stabilirea faptelor şi consecinţelor lor juridice, dar și evaluarea eventualelor pagube 
cauzate de contravenţie; 

- ale alin.1 lit. e) nefiind indicate indiciile calificative ale elementelor constitutive ale 
contravenţiei; 

- ale alin.1 lit. f) nefiind adusă la cunoștința contravenientului a drepturilor şi 
obligațiilor sale prevăzute la art.384 şi 387; 

- ale alin.1 lit. g) nefiind indicate obiecțiile şi probele pe care persoana în a cărei 
privință a fost pornit procesul contravențional le aduce în apărarea sa; 

- ale alin.1 nefiind indicate materialele acumulate care fac anexă la procesul-verbal 
respectiv; 

-  ale alin.12 nefiind indicate materialele cauzei contravenționale, în cazul deciziei 
agentului constatator de remitere a cauzei contravenționale spre examinare unei alte 
autorități abilitate. 
 Nefiind de acord cu procesul-verbal, persoanal a depus contestație împotriva 
procesului verbal menționat, care a fost pusa pe rol in Judecătoria Chișinău sediul 
Ciocana care a examinat cauza, si prin Hotărârea respectiva a fost respinsa ca 
neîntemeiată contestația depusă împotriva procesului-verbal cu privire la contravenție, 
fiind menținută decizia de sancționare a persoanei. 

Pesoana a declarat recurs Hotărârii Judecătoriei Chișinău sediul Ciocana care a 
fost depus în interiorul termenului legal de 15 zile solicitind declarareas nula a deciziei de 
sanctionare cu încetarea procesului contravențional.  

Dezacordul persoanei a fost întemeiat pe motivul lipsei insasi faptei 
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contravenționale, a deținerii probelor veridice si concludente a nevinovăției, dar și pe faptul 
că nu a fost aplicată legislația care urma să fie aplicată de Instanță, care a încalcat 
prevederile material a cauzei.  

Este de reținut, ca pentru a putea fi sancționată o faptă contravențională, se impun 
a fi îndeplinite două tipuri de cerințe: intrinseci, constând în încălcarea cu vinovăție a unei 
norme de drept, faptă care va atrage aplicarea unei sancțiuni prevăzute de lege, şi 
extrinseci, constând în constatarea corespunzătoare a faptei respective de către o 
persoană abilitată în acest sens - agentul constatator. In cazul dat nu au fost respectate 
nici una din condițiile menționate. 

 În plus, agentului constatator îi incumbă obligația de a respecta o serie de forme 
expres prevăzute de Codul contravențional, care au scopul de a proba dincolo de orice 
îndoială existența faptei, vinovăția contravenientului şi legalitatea actului realizat în acest 
sens. In acest context este de specificat că concluziile agentului constatator aferent 
vinovăției Recurentului în încălcarea prevederilor art. 761 alin.(1) din Codul 
Contravențional sunt nefondate, și această afirmație este confirmată de probele din dosar 
și cele anexate la prezenta cerere de recurs. 

Din procesul verbal cu privire la contravenție nu este posibil a deduce vina 
persoanei în cele incriminate, de vreme ce constatarea faptei contravenționale comise a 
fost efectuată numai în baza afirmațiilor agentului constatator expuse în procesul verbal cu 
privire la contravenție, in care sunt indicate doar prevederile legale si incriminări false. 
Pornind de la premisa procedurală prin care legiuitorul a stabilit că nici o probă nu are o 
valoare prestabilită, simplul fapt al întocmirii procesului-verbal cu privire la contravenție, 
este insuficient pentru tragerea persoanei la răspundere contravențională. Mai mult ca 
atât, probele care includ înregistrări video, acte si înscrisuri confirmă direct şi incontestabil 
faptul că Recurentul a respectat măsurile de profilaxie a pandemiilor şi bolilor epidemic, 
asigurând in localul arendat de el sănătatea publica a clienților săi. 

Contrar cerințelor legislației în vigoare, la întocmirea procesului-verbal cu privire la 
contravenție, contravenția prevăzuta de art. 76/1 alin.(l) CC RM nu a fost stabilita în baza 
unor probe pertinente şi concludente, iar  faptul comiterii de către persoana a contravenției 
atât timp cât asupra faptelor descrise de agentul constatator nu sunt confirmate prin alte 
mijloace de probă, este însoțit de o serie de dubii, or, înfăptuirea justiției cere ca 
judecătorii să nu se întemeieze în hotărârile pe care le pronunță, pe probabilități, ci pe 
certitudini dobândite pe bază de probe decisive, complete, sigure, în măsură să reflecte 
realitatea obiectivă. Or, în cazul dat, instanța de judecată prin prisma motivelor invocate în 
procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției în baza căruia a fost aplicată 
sancțiunea, a hotărât eronat că acesta este unul legal întocmit și temeinic, neverificând 
nici temeiurile de drept nici cele de fapt expuse in contestația persoanei, dar și 
neasigurând persoanei dreptul la apărare, precum si neținând cont nici de probele material 
prezentate de persoana, nici de faptul ca agentul constatator a invocat declarații 
neprobate, ba unele chiar false, ignorând modificarea legislației în vigoare a Republicii 
Moldova. Așa, este de reținut, că: 

1. In hotărârea Instanței de judecata se afirma eronat că și agentul constatator, dar 
și persoana, în ședința de judecată, fiind citați legal, nu s-au prezentat, fapt pentru care, în 
baza art. 455 alin. (2) și (3) din Codul Contravențional, instanța a considerat posibilă 
examinarea cauzei în lipsa acestora. Afirmația Instanței de fond este falsă atunci când ea 
se referă la persoana învinuită, care a participat la prima ședință de judecată (la care într-
adevăr nu s-a prezentat agentul constatator) și la care judecătorul a decis amânarea 
examinării pe motivul lipsei agentului constatator. La a doua ședință stabilita de Instanță, 
persoana învinuită fiind pe foaie de boală, a depus cererea de amânare anexata la dosar 
(in calitate de dovadă sa anexat si buletinul de boală in original). La a treia ședință a 
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instanței de judecată, persoana învinuită nu a fost admisa de paza Judecatoriei sectorul 
Ciocana, motivându-se că în conformitate cu Dispoziția nr.67 din 30.11.20 a Președintelui 
Judecatoriei Chișinău, în instanțele de judecată pe perioada 01.12.2020–15.01.2021 s-a 
instituit un regim special de activitate cu limitarea accesului pârților pe anumite cauze, iar 
conform pct.1 lit.a) primul alineat a dispoziției menționate – cauzele contravenționale sunt 
judecate fără citarea pârților. Este de menționat, că anume faptul lipsei de acces în 
instanță a determinat persoana învinuită să depună prin poștă cererea suplimentara cu 
probele anexate care includeau și 2 discuri cu probe video în favoarea persoanei invinuite 
(pe care instanța le-a declarat fără înregistrări. Totodată, persoana învinuită prezentând 
probe suplimentare Instanței de judecată, nu a avut posibilitatea de a se apăra in fata unei 
autorități judecătorești, încâlcindu-se principiul contradictorialității, a dreptului de apărare si 
a dreptului de acces la justiție, fapte care contravin legislației în vigoare a R.Moldova, dar 
și Convenției Europene pentru apărarea drepturilor omului. 

2. Localul in care activează persoana învinuită aparține cu drept de proprietate 
altei persoane, fiind arendat (copia contractului de locațiune a imobilului se anexează). 
Astfel, persoana învinuită activează în acest local în baza licenței respective de activitate 
(copia licenței se anexează), prin care fapt este contrazisa afirmația din procesul verbal 
întocmit de agentul constatator precum că la moment persoana învinuită a organizat o 
activitate prin care a încălcat hotărârea nr.20/20 a CNESP. Or, localul este arendat de 
către persoana învinuită, el fiind amenajat respectiv la timpul său de către locator, iar 
persoana învinuită în calitatea sa de locatar poate doar folosi încăperea arendată, 
nedispunând de dreptul de a interveni si a reconstrui/reamenaja localul arendat. In 
conformitate cu clauzele contractului, fără acceptul locatorului, persoana învinuită nu 
poate face careva schimbări în amenajarea localului – fapt stipulate  expres in contractul 
de locațiune. 

3. Agentul constatator susține ca in incinta localului intrau persoane fără a le fi 
efectuat controlul termometric, dar si afirmându-se lipsa aparatului de verificare 
termometrică. In realitate, aparatul de termometrie era la paza de la intrare a localului, 
care efectua controlul termometric la toate persoanele care doreau sa intre în local, 
urmare faptului - fiecare persoana care era prezentă în sală a trecut termometria (fiind 
anexată poza din acea data în care este persoana din paza localului cu aparatul de 
verificare și unul din polițiști care au verificat localul). 

4. Agentul constatator susține că la mese se aflau mai mult de 4 persoane, dar 
acest fapt nu corespunde adevărului (fiind anexată înregistrarea video din acea zi care 
confirma o alta realitate). 

5. Agentul constatator afirma  ca nu toți angajații localului purtau mască – în 
video care s-a anexat se vede clar că angajații localului (barmenul și paza) sunt cu mască. 

În realitate, persoana învinuită nu a săvârșit careva fapte contravenționale invocate 
de agentul constatator, or în localul arendat de Recurent erau prezente persoane care la 
intrare erau supuse controlului termometric, în local fiind respectate măsurile de profilaxie, 
prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice, inclusiv prin purtarea măștilor de către 
personalul respectiv. In local la mese se aflau cel mult câte 4 persoane, iar persoanele 
care erau în picioare lângă mese, păstrau/respectau distanța socială. În temeiul celor 
menționate și probate cu acte, înregistrări video și foto, se demonstra respectarea de către 
persoana învinuită a Hotărârilor CNESP, inclusiv a Hotărârii nr.20/2020. 

În acelasi timp este de reținut că dosarul respectiv a fost judecat fără citarea și 
participarea legală a unei pârți (punctul c) art.466 al Codului contravențional al Republicii 
Moldova). În conformitate cu aliniatele (1) şi (2) ale art.455 al CC RM: „(1) Ședința de 
judecare a cauzei contravenționale are loc cu citarea pârților, în modul prevăzut de 
prezentul cod. (2) Prezența agentului constatator la ședința de judecare a cauzei 
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contravenționale este obligatorie. Neprezentarea agentului constatator, legal citat, fără 
motive întemeiate şi fără înștiințarea prealabilă a instanței duce la încetarea procesului 
contravențional, cu emiterea, după caz, a unei încheieri interlocutorii.” În cazul dat, agentul 
constatator nu a fost nici odată prezent la ședințele de judecată, fapt menționat și în 
Hotărârea Judecătoriei respective. Totodată, persoana învinuită de asemenea nu a 
participat la unele ședințe, neavând posibilitatea de a-și apăra poziția sa. Din aceste 
motive şi conducându-se de prevederile legii, Instanța urma să înceteze procesul. 

Totodată, conform hotărârii Curții Constituționale nr.18 din 30.06.2020, pentru ca 
persoana să poate fi trasă la răspundere contravențională potrivit articolului 761 alin. (1) 
din Codul contravențional, fapta trebuie să creeze un pericol real pentru sănătatea publică 
prin nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire şi/sau combatere a bolilor epidemice. 
În acest sens, Curtea a notat că agenții constatatori trebuie să demonstreze, iar 
instanțele de judecată să verifice în fiecare caz prin care acțiuni/inacțiuni persoana a 
pus în pericol sănătatea publică. 

Astfel, instanța de fond nu s-a expus obiectiv asupra tuturor circumstanțelor cauzei, 
ba mai mult - în hotărâre nu sunt aduse careva argumente privind vinovăția persoanei 
invinuite. 

Reținem, că la adoptarea soluției, instanța de fond nu a ținut cont de rigorile art. 458 
alin. (1) CC al RM, care indică că „examinând cauza contravențională, instanța de 
judecată este obligată să determine: lit. a) caracterul veridic al contravenției imputate; lit. 
b) existența cauzelor care înlătură caracterul contravențional al faptei; lit. c) vinovăția 
persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional; lit. d) existența 
circumstanțelor atenuante şi/sau agravante; lit. e) necesitatea sancționării şi, după caz, 
caracterul sancțiunii contravenționale; lit. f) alte aspecte importante pentru soluționarea 
justă a cauzei”. 

Conform art.7 CC al RM, persoana poate fi sancționată numai pentru contravenția 
în a cărei privință este dovedită vinovăția sa, cu respectarea normelor prezentului cod. 

Potrivit art. 442 alin. (1) CC al RM, procesul verbal cu privire la contravenție este un 
act prin care se individualizează fapta ilicită şi se identifică făptuitorul. Procesul-verbal se 
încheie de agentul constatator pe baza constatărilor personale şi a probelor acumulate, în 
prezența făptuitorului sau în absența lui. 

Conform art. 440 alin. (1) CC al RM, constatarea faptei contravenționale înseamnă 
activitatea, desfășurată de agentul constatator, de colectare şi de administrare a probelor 
privind existența contravenției, de încheiere a procesului-verbal cu privire la contravenție, 
de aplicare a sancțiunii contravenționale sau de trimitere, a dosarului, după caz, 
funcționarului abilitat să examineze cauza contravențională, din cadrul autorității din care 
face parte agentul constatator, în instanța de judecată sau în alt organ spre soluționare. 

Conform art. 425 alin. (1) CC al RM, probele sânt elemente de fapt, dobândite în 
modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenței sau inexistenței 
contravenției, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției şi la cunoașterea altor 
circumstanțe importante pentru justa soluționare a cauzei. In context menționam, că 
afirmațiile invocate în procesul verbal, poartă un caracter declarativ, neavând suport 
probatoriu de fapt. 

Este de reținut, că fapta de care este acuzata persoana constituie „acuzație în 
materie penală”, în sensul art. 6 din Convenția CEDO. Or în ceea ce privește sancțiunea 
amenzii, elementul esențial în funcție de care Curtea analizează aplicabilitatea art. 6 este 
caracterul preventiv și punitiv, deci, scopul acesteia.  

Ținând cont de vedere cele trei criterii menționate de CEDO (amenda este un mijloc 
de constrângere și o măsură de prevenire a săvârșirii de noi fapte, ea neavând caracterul 
unei despăgubiri pentru acoperirea unui prejudiciu), faptele de care este învinuită 
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persoana, reprezintă acuzații în materie penală în sensul art. 6 din Convenție, acesta 
beneficiind de prezumția de nevinovăție. Sarcina probei îi revine agentului constatator, 
care în cazul dat a prezentat doar declarații si afirmații neîntemeiate. 

Așadar, cu respectarea principiului prezumției de nevinovăție, al egalității armelor, 
al contradictorialității și al dreptului la apărare impuse de exigențele art. 6 din Convenție și 
prevăzute de Codul contravențional al RM, persoana învinuită a utilizat posibilitatea 
propunerii de probe prezentându-le Instanței (care nu a ținut cont de ele). Or, în 
conformitate cu jurisprudența relevantă a CEDO, instanțele de judecată sunt obligate să 
demonstreze vinovăția inculpatului prin adoptarea unor soluții motivate. Lipsa motivelor 
reprezintă o încălcare a dreptului la un proces echitabil: „…în cazul în care instanțele 
judecătorești naționale se abțin de a da un răspuns special și explicit la cele mai 
importante întrebări, fără a-i oferi pârții care le-a formulat posibilitatea de a ști dacă o 
anumită susținere a fost neglijată sau respinsă, acest fapt va fi considerat o încălcare a 
dreptului la un proces echitabil.” (Ruiz Torija v. Spania, 9 decembrie 1994, § 29; Papon v. 
Franţa (nr. 2), dec., 15 noiembrie 2001; Boldea v. România, 15 februarie 2007, § 30). 

Așadar, pe fundalul celor descrise, vom relevă existenta dubiilor care nu pot fi 
înlăturate prin administrarea numai a probelor prezentate de agentul constatator, or 
instanța de fond urma să țină cont și de probele prezentate de persoana învinuită. 
Înfăptuirea justiției cere ca judecătorii să nu se întemeieze în hotărârile pe care le 
pronunță, pe probabilități, ci pe certitudini dobândite pe bază de probe decisive, complete, 
sigure, în măsură să reflecte realitatea obiectivă.  

Totodată, în lumina jurisprudenței CEDO, principiul complementar prezumției de 
nevinovăție, principiul in dubio pro reo denota in cazul dat existent atât unei probleme de 
fapt, cit si de drept. Or, potrivit art. 375 alin. (3) CC al RM și în special, potrivit 
principiului in dubio pro reo, toate dubiile care nu pot fi înlăturate în condițiile legii trebuie 
apreciate în favoarea persoanei învinuite. De asemenea, pentru respectarea principiului 
prezumției nevinovăției, simpla constatare ex propriis sensibus a agentului constatator nu 
este suficientă pentru ca instanța să stabilească vinovăția unei persoane. 

În același context, este de reținut, ca agentul constatator la examinarea cauzei nu a 
clarificat împrejurările cauzei obiectiv și a adoptat o decizie de sancționare a Recurentului, 
în lipsa probelor pertinente și concludente, cauza fiind examinată incomplet, nefiind stabilit 
cert faptul că în acțiunile făptuitorului, sunt prezente elementele contravenției prevăzute de 
art.761 alin.(1) CC al RM. In așa mod, concluziile agentului constatator aferent vinovăției 
Recurentului  în comiterea încălcării prevederilor art.761 alin.(1) Cod contravențional, sunt 
nefondate. 

Potrivit prevederilor art. alin.(1) Cod contravențional, examinând cauza 
contravențională, instanța de judecată este obligată să determine: a) caracterul veridic al 
contravenției imputate; b) existența cauzelor care înlătură caracterul contravențional al 
faptei; c) vinovăția persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional; d) 
existența circumstanțelor atenuante și/sau agravante; e) necesitatea sancționării și, după 
caz, caracterul sancțiunii contravenționale; f) alte aspecte importante pentru soluționarea 
justă a cauzei”. 

Art.443 alin.(1) lit. d) și e) Cod contravențional prevede expres că, procesul verbal 
cu privire la contravenție va cuprinde fapta contravențională, locul și timpul săvârșirii ei, 
circumstanțele cauzei care au importanță pentru stabilirea faptelor și consecințelor lor 
juridice, evaluarea eventualelor pagube cauzate de contravenție; încadrarea juridică a 
faptei, norma materială contravențională și indiciile calificative ale elementelor constitutive 
ale contravenției.  

Așa cum se arată în cuprinsul articolului menționat supra, descrierea faptei trebuie 
făcută cu indicarea tuturor împrejurărilor, întrucât procesul-verbal cu privire la contravenție 
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reprezintă unicul act probator al săvârșirii unei contravenții. El trebuie sa conțină toate 
elementele pe baza cărora să se poată cerceta de către instanța de judecată dacă s-a 
comis o asemenea faptă în realitate și dacă poate opera în concret răspunderea 
contravențională a unei persoane. Prin lipsa unei descrieri corespunzătoare a faptei 
contravenționale, se aduce atingere prezumției de nevinovăție de care trebuie să 
beneficieze petentul. Din acest motiv, descrierea insuficientă a faptei contravenționale este 
echivalată cu lipsa unei descrieri, întrucât printr-o asemenea întocmire a procesului-verbal 
s-a cauzat petentului o vătămare care nu poate fi înlăturata decât prin anularea procesului-
verbal cu privire la contravenție contestat. 

Contrar normei materiale enunțate, se reține că agentul constatator nu a indicat 
indiciile calificativi ale contravenției imputate persoanei invinuite, învinuirea fiind una 
generică și abstractă. Învinuirea adusă nu este clară, agentul constatator nu a realizat o 
descriere concretă a contravenției, cu specificarea acțiunii sau a inacțiunii autorului și a 
tuturor circumstanțelor de natură a-i conferi faptei acest caracter. Or, cerința este 
imperativă, pentru că rațiunea instituirii ei a fost aceea de a-i permite instanței cercetarea 
legalității actului constatator prin stabilirea faptelor materiale, verificarea încadrării juridice 
pe care acestea au primit-o și justețea sancțiunii aplicate. Prezentarea generală și lipsită 
de conținut a faptei echivalează cu lipsa acesteia și atrage nulitatea procesului-verbal. 
Astfel, procesul-verbal cu privire la contravenție nu conține informații despre acțiuni din 
cele enumerate la art.761 alin. (1) CC al RM și ale CNESP, care au fost încălcate de către 
persoana învinuită. 

Insuficienta descriere a faptei reținute probată cu probe veridice și complete, 
lipsește instanța de posibilitatea efectivă de a controla legalitatea sancționării petentului. 
Dreptul la un proces echitabil nu trebuie privit ca o noțiune abstractă și pur formală, ci prin 
prisma aspectului că acesta materializează, printre altele, și posibilitatea efectivă a 
instanței de a aprecia legalitatea unei măsuri, prin analiza aspectelor relevante, pentru 
fiecare materie în parte, inclusiv descrierea faptei presupus contravenționale. Mai ales că 
sancționarea contravențională a persoanei trebuie să fie susținută prin probe substanțiale, 
din care ar rezulta cert componența de contravenție. 

În conformitate cu jurisprudența relevantă a CEDO, instanțele de judecată sunt 
obligate să demonstreze vinovăția inculpatului prin adoptarea unor soluții motivate. Lipsa 
motivelor reprezintă o încălcare a dreptului la un proces echitabil, în cazul în care 
instanțele judecătorești naționale se abțin de a da un răspuns special și explicit la cele mai 
importante întrebări, fără a-i oferi părții care le-a formulat posibilitatea de a ști dacă o 
anumită susținere a fost neglijată sau respinsă, acest fapt va fi considerat o încălcare a 
dreptului la un proces echitabil (Ruiz Torija contra Spaniei, 09.12.1994, §29; Papon contra 
Franței (nr.2), dec., 15.12.2001; Boldea contra României, 15.02.2007, §30). 

Agentul constatator are rolul de a administra probe în ordinea prevăzută de lege, 
necesare în vederea verificării legalității și temeiniciei procesului-verbal. Prin urmare, 
simpla constatare ex propriis sensibus a agentului constatator nu este suficientă pentru ca 
instanța să stabilească vinovăția unei persoane pe numele căreia s-a întocmit un proces-
verbal contravențional. Respectiv, atât timp cât asupra faptelor descrise în conținutul 
actului sunt neconfirmate prin alte mijloace de probă, în sensul dat pot plana o serie de 
dubii, fiind aplicabil principiu de drept in dubio pro reo. 

Vom retine ca instanța de fond nu a dat o apreciere corectă probelor prezentate de 
persoana învinuită, si nu a ținut cont de cerințele art.457-458 CC al RM, care prevăd 
examinarea cauzei contravenționale sub toate aspectele, complet și obiectiv, clarificând 
circumstanțele ce au importanță pentru soluționarea justă a cauzei. 

Așa, chiar la întocmirea procesului-verbal contestat, agentul constatator a admis 
încălcări grave, prin ce a încălcat dreptul făptuitorului la apărare, ceea ce contravine 
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prevederilor art.443 alin. (1) lit. e) Cod contravențional și se apreciază ca un viciu 
fundamental în procesul dat și care atrage nulitatea procesului verbal. 

Mai mult, procesul verbal cu privire la contravenție a fost întocmit în biroul agentului 
constatator care a făcut presiuni asupra persoanei. Persoana învinuită l nu a fost de acord 
cu procesul-verbal întocmit, menționând despre aceasta în procesul verbal nemijlocit. 
Totodată, agentul constatator condiționa contrasemnarea procesului verbal de persoana 
data, dar și înmânarea procesului verbal ei doar cu acordul acestuia cu cele indicate in 
procesul verbal, netinindu-se cont de norma legala ca probele dobândite cu încălcarea 
legii nu au valoare juridică. Mai mult, acuzarea adusă persoanei invinuite nu a fost 
susținută ulterior de către agentul constatator care nu a participat la ședințele instanței de 
judecată. 

Or, materialele  și informația prezentată de persoana învinuită și anexată la dosar 
demonstrează cu certitudine că afirmațiile agentului constatator expuse în procesul verbal  
- nu corespund realității (materialele video confirma legalitatea acțiunilor persoanei),  iar 
persoana învinuită nu a încălcat prevederile dispoziției CNESP, fiind respectate măsurile 
de profilaxie, prevenire şi/sau combatere a bolilor epidemice. 

Astfel, judecarea cauzei contravenționale în instanță s-a desfășurat fără 
respectarea prevederilor normelor contravenționale ce reglementează procedura 
respectivă, hotărârea necuprinzând circumstanțe importante care necesitau a fi 
constatate, nefiind aplicate normele de drept relevante, iar soluția adoptată de instanța de 
fond, nu a fost dată în conformitate cu prevederile articolului 462 Cod contravențional. 

În contextual celor sus expuse, este importantă posibilitatea de a ataca astfel de 
hotariri în instanta ierarhic superioara. Asa art.466 Cod Contravențional prevede, că 
hotărârile pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de instanța de 
fond în cazurile indicate la lit. a)-l). Or prin pronunțarea hotărârii sale, prima instanță a 
adus atingere art.6 CEDO, inclusiv prin prisma nemotivării hotărârii judecătorești, or 
hotărârea cuprinde, circumstanțe neconstatate, iar probele pe care se întemeiază 
concluzia sunt numai probele agentului constatator fiind ignorate probele prezentate de 
persoana învinuită. Totodată, Instanța a aplicat sancțiunea în alte limite decât cele 
prevăzute de lege sau care nu corespund faptei săvârșite sau persoanei contravenientului 
(punctul g) art.466 al CC al RM). Așa, instanța a ignorat modificarea legislației în vigoare a 
Republicii Moldova, și anume prevederile Legii pentru modificarea unor acte normative 
nr.201  din  20.11.2020 ( publicată în MO nr.329-331/207 din 08.12.2020) care a modificat 
alineatul (1) al articolului 761  CC al RM stabilind, că „(1) Nerespectarea 
prevederilor/măsurilor de profilaxie, prevenire şi/sau combatere a bolilor epidemice, 
precum şi a măsurilor de sănătate publică stabilite de autoritățile competente, se 
sancționează cu amendă de la 40 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, 
cu amendă de la 200 la 700 de unități convenționale aplicată persoanei juridice” .  

 Astfel, suntem în situația prevăzută de art. 465  al Codului contravențional, când de 
către Instanță s-au aplicat sancțiuni în alte limite decât cele prevăzute de lege și care nu 
corespund faptei săvârșite sau persoanei contravenientului,  faptei săvârșite i s-a dat o 
încadrare juridică greșită, și pe parcurs a intervenit o lege mai favorabilă contravenientului. 

În final necesită a remarca cu regret, că în cazul expus mai sus, controlul 
judiciar ierahic care a urmat în cele două instanțe ulterioare instanței de fond, nu s-a 
soldat cu o soluție legală, întemeiată pe circumstanțele și probele concrete ale 
cazului, dar și pe cerințele exprese ale legislației în vigoare a Republicii Moldova. 

 
II. Concluzii si recomandari 

Pe parcursul anilloir 2011-2021 au fost adoptate mai multe acte normative privind 
reforma justiției în vederea îmbunătățirea calității actului justițieiiv. În cadrul acestor 
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strategii a fost modificată substanţial întreaga legislaţie referitoare la sectorul justiţiei, find 
modificată de mai multe ori organizarea judecătorească, totodată fiind trasate obiective 
ulterioare de modificare a legislației și de fortificare instituțională a instanțelor 
judecătorești, bazate pe independența și imparțialitatea lor. 

În sistemul judiciar stabilit prin art. 114 - 123 din Constituţie, care este un sistem 
piramidal, în care hotaririle adoptate de instantele ierarhic superioare sunt obligatorii 
pentru instantele ierarhic inferioare, definindu-se  principiul exercitării ierarhice a justiției 
prin efectuarea controlului judiciar ierarhic la cererea părților interesate a hotăririlor 
pronunțate de instanțele inferioare din sistemul judiciar în vederea asigurării protecției 
drepturilor fundamentale ale omului, societății și statului, precum și excluderea erorilor și 
greșelilor admise de instanțele judecătorești la judecarea cauzelor civile, administrative, 
contravenționale și penale. 

În același timp, este evident, că în conformitate cu principiul legalităţii, judecătorul 
acţionând impartial, independent și respectînd întocmai norma legală, nu poate adopta 
alte hotărîrii decât cele prevăzute de lege și conform legii. Totodată, în condițiile în care 
activitatea lui nu este supusă unui control judiciar ierarhic, considerăm că hotărîrile 
judecătorești pot admite erori judiciare.  

Astfel, concomitant cu necesitatea reglementării desfășurate a noțiunii controlului 
judiciar ierarhic, considerăm de asemenea opoirtun de reglementat procedurile și limitele 
controlului judiciar ierarhic care urmează a fi corelate cu limitele independenţei funcționale 
a judecătorului, or rezultatul controlului judiciar este și o apreciere juridică atît a fondului 
materiei cît și a dreptului aplicabil. Or, fără o definire clară a noțiunilor, fără o delimitare 
clară a competențelor, întinderea limitelor, procedurilor applicate și metodologiei 
controlului judiciar ierarhic, înfăptuirea justiției poate fi considerate trunchiată. 

Consolidarea justiţiei reprezintă un proces de manifestare instituţională, 
organizaţională şi funcţională a justiţiei – prin prisma exigenţelor de calitate şi eficienţă – şi 
include în sine un sistem complex de condiţii şi mecanisme orientate spre asigurarea 
independenţei sistemice şi individuale a autorităţii judecătoreşti. 

Conform Constituţiei Republicii Moldova, instanța judecătorească este unicul organ 
abilitat să înfăptuiască justiția în numele legii. Accesul la justiţie, fiind dreptul la un proces 
echitabil, nu poate fi asigurat în lipsa garanţiilor reglementate de articolul 6 din Convenția 
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Acest drept nu presupune 
doar ca instanţă judecătorească să fie accesibilă, dar cel mai important aspect şi 
imparţială şi independentă în judecata sa, stabilită prin lege. Accesul la justiție trebuie să 
fie asigurat, în mod efectiv și eficace. 

Este de menționat, că strategiile de reformare a sectorului justiției recunosc că 
eficienţa controlului judiciar ierarhic a suferit sistemic un regres considerabil. Așa, numai în 
materie penală, rata de achitare în Republica Moldova nu depășește 3%, cu mult sub 
media ţărilor cu o democraţie avansată. Rata de admitere a demersurilor de arestare a 
procurorilor este constant mai mare de 80%, cu o tendinţă de creștere în ultima perioadă. 
În pofida multiplelor condamnări la CEDO, arestul se aplică des și nemotivat, iar rata de 
admitere a demersurilor de autorizare a interceptărilor este de peste 97%. Aceste date 
denotă faptul că judecătorii de facto validează fără o analiză critică deciziile procurorilor, 
iar controlul judiciar efectiv lipsește, fiind transformat într-o simplă formalitate, precum 
lipsește în linii majore și controlul judiciar ierarhic. 

În aceste condiţii, ţinând cont de sentimentul general de neîncredere faţă de justiţie 
la nivelul întregii societăţi, de impactul asupra mediului de afaceri și compromiterea 
imaginii guvernării pe plan extern, este necesară efectuarea unor măsuri legislative de 
substanță, care ar impulsiona schimbări vizibile de claitate în întregul sistem judecătoresc 
din Republica Moldova, pentru a sprijini implementarea noțiunilor de control judiciar și 
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respectiv de control judiciar ierarhic în sectorul justiției reformat. Or, funcționarea eficientă 
a justiției este un element important al societății democratice, iar constituirea unui sistem 
judiciar independent constituie un indicator al devotamentului statului față de aspirațiile 
societății în ansamblu. 

Conform evaluarii efectuate de Comisia Internațională a Juriștilor în cadrul 
proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă” in 
a.2019, s-a constatat ca in pofida implementării diferitor strategii de reformare a sectorului 
justitiei din 2011 până în 2017, încrederea publicului în sistemul judecătoresc a scăzut 
cardinal și continuă să se mențină la un nivel scăzut. Conform unui sondaj național 
desfășurat în decembrie 2017 pentru Consiliul Superior al Magistraturiiv,  81% din 
respondenții care au interacționat cu instanțele judecătorești nu au încredere în sistemul 
judecătoresc. Același sondaj arată că 75% din populația generală și 83% din cei care au 
interacționat cu instanțele cred că sectorul justiției este corrupt si că instanța de judecată 
va declara vinovată de o infracțiune o persoană simplă, chiar dacă aceasta este 
nevinovată, iar un procentaj la fel de mare de respondenți (79% și 80%, respectiv) 
consideră că instanța de judecată va declara nevinovată o persoană bogată, dar 
vinovată.9 
 Strategia privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 
2021-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia aprobată prin Legea 
nr.204/2020 necesită a fi completată respective cu modificările propuse supra, în vederea 
îmbunătățirii cardinale a calității justiției în Republica Moldova, care constituie un 
angajament atît în fața cetățenilor. Cît și internațional asumat de Republica Moldova în 
procesul de integrare europeană, devenind o dominantă în instaurarea prin actul de justiție 
a unui stat de drept, a ordinii, dreptății și adevărului în societate. 
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The comfort of employees at work consists of a variety of elements and conditions, 
which are both reflected in the labor legislation and those that the legislator has left in 
silence. Thus, in order to guarantee a harmony in the sphere of labor relations, employers 
often face a series of difficulties, the answer to some of them we will offer in this article, 
paying due attention to the psychological aspects present in the sphere of labor. 

 
Keywords: employer, employee, comfort, organization, management, human 

resources, managers, document, policy, motivation, work organization, internal normative 
acts of the unit. 

  
Munca în viața omului constituie factorul cheie, care determină nivelul calitativ și 

cantitativ  a unei varietăți de componente ce alcătuiesc viața individului în societate. Autorii 
moldavi Boișteanu, E., Romandaș, N., au apreciat că rolul muncii în societatea 
contemporană este apreciat în funcție de implicarea tot mai puternică a creativității, 
efortului intelectual, comparativ cu cel manual, dar și prin prisma promovării formelor 
atipice de ocupare a forței de muncă și a reducerii timpului de muncă [2, p.5].  

Astfel, omul fiind o ființă a cărei existență este indispensabil legată de abilitățile lui 
de manifestare în societate, găsim în acest sens că, abilitățile lui pot fi valorificate deosebit 
de productiv în sfera muncii. O asemenea idee, se întemeiază pe faptul că relațiile de 
muncă, atât în trecut cât și în prezent constituie una dintre cele mai dinamice și atractive 
relații cu caracter juridic, la care pot participa persoanele fără care-va excepții, pentru că o 
asemenea posibilitate se găsește a fi reglementată în exclusivitate de prevederile 
Constituției RM, care instituie în art.43 alin.(1), că orice persoană are dreptul la muncă, la 
libera alegere a muncii, la condiții echitabile și satisfăcătoare de muncă, precum și la 
protecția împotriva șomajului [1].  

Având în considerare prevederile legii fundamentale a statului, susținem 
complimentar în acest sens că dreptul la muncă a persoanelor constituie unul dintre cele 
mai ilustre și importante drepturi ale omului, de prezența și calitatea căruia, omul poate 
face uz într-un mod corespunzător și util propriului său trai, adică modului de afiliere a sa 
unui organism juridico-economic, ce este disponibil să încadreze muncă salariată. Dar, 
necitând la faptul garantării dreptului la muncă, în modul său constituțional, stabilim că în 
practica relațiilor de muncă, o asemenea garanție întru a fi una armonioasă și cel mai 
important productivă, se găsește necesară a fi întărită de o serie de factori garantați 
subiecților în calitatea lor de salariați, de către angajator. 

 O asemenea concluzie, stabilim că este rezultanta a faptului, că angajatorul: în 
primul rând,- fiind proprietarul locurilor de muncă; în al doilea rând - fiind unicul beneficiar 
al rezultatelor muncii prestate din partea resurselor umane contractate și, în al treilea rând 
- fiind principalul subiect, care urmărește scopul ca munca salariată să fie tot mai 
productivă și eficientă, găsim că acesta rămâne a fi totuși unicul subiect care trebuie să 
aducă îmbunătățiri prin investiții, întru dezvoltarea progresivă a resurselor umane 
contractate. Prin urmare, totalitatea viziunilor pe care le-am notat anterior, se reduc la un 
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singur eveniment din sfera muncii care necesită a fi asigurat din partea angajatorului, care 
poate fi apreciat ca și – confortul salariaților, care se alcătuiește prin realizarea de către 
angajator a unei varietăți de îndatoriri izvorâte din specificul relațiilor juridice de muncă. 

Obligându-ne să definim importanța asigurării confortului salariaților la locul de 
muncă, de această dată venim cu o serie de elemente, pe care noi le apreciem de călăuză 
în alcătuirea mecanismului de confort a omului la locul de muncă, pe care le vom prezenta 
în cele ce urmează.  

În calitate de elemente ce alcătuiesc mecanismul de confort a persoanelor în cadrul 
relațiilor de muncă, le constituie cele de ordin: a) juridic; b) psihologic; c) comunicațional; 
d) organizațional-managerial; e) motivațional (care include la rândul său două modalități: 
1.motivarea financiară, și 2.motivarea nonfinanciară); f) al dezvoltării profesionale continue 
a resursei umane contractate. 

 Înaintea definirii elementelor menționate supra, dorim să subliniem că realizarea 
unuia sau a două elemente din lista nominalizată, nu poate fi apreciat că mecanismul 
confortului salariaților este realizat pe deplin de către angajator, ci totuși optăm și chiar 
recomandăm că mecanismul confortului salariaților să fie realizat prin îndeplinirea tuturor 
elementelor citate.  

Primul element al mecanismului de confort a salariaților la nivelul unității, îl prezintă 
Astfel, elementul juridic, care își începe acțiunea de la faza încheierii contractului 
individual de muncă de - către angajator cu salariatul. Pe lângă încheierea contractului de 
muncă, elementul juridic mai și vizează activitatea de legiferare normativ-internă a 
angajatorului, posibilă a fi realizată de către acesta prin intermediul prevederilor art.10 
alin.(1) lit.e) din CM al RM.  

Importanța asigurării elementului juridic în sfera muncii, poate fi argumentat din mai 
multe puncte de vedere, dar pentru noi în sensul prezentului comunicat interes va 
prezenta efectul respectării juridicului în sfera muncii, care odată fiind asigurat 
corespunzător în fazele stabilirii cât și reglementării relației de muncă găsim că va permite 
angajatorului de a se bucura de o relație juridică sănătoasă lipsită de care-va vicii, care pot 
provoca la rândul său o varietate de probleme. La fel, în sensul importanței elementului 
juridic ca și factor de creare a confortului, considerăm că angajatorul având o atârnare 
serioasă în cele ce vizează documentarea întocmai spiritelor legii a relației de muncă, va 
căpăta o încredere a salariaților, ce se va exprima prin loialitatea acestora către unitatea 
unde activează. 

În cele ce vizează activitățile de legiferare normativ-internă în sfera muncii a 
angajatorului, relatăm că aceste creații fac parte din categoria actelor juridice, care logic 
se găsesc a fi căăuzite de spiritele: legalității, echității în sfera muncii, opozabilității etc. 
Deci, angajatorul făcând uz de instituția actelor normative interne ale unității, nu trebuie să 
urmărească pregnant protecția intereselor sale, ci să asigure un echilibru a intereselor 
subiecților din cadrul unității. 

Un alt element al mecanismului de confort în sfera muncii care în secolul XXI a 
constituit obiectul mai multor investigații și discuții, inclusiv și în știința managementului 
resurselor umane, de această dată îl prezintă - elementul psihologic. 

În doctrina psihologică a Federației Ruse, s-a susținut că termenul ”psihologie” 
provine de la două cuvinte din Grecia Antică, ca: “psihe“- ce înseamnă suflet, și “logos“- ce 
constituie cunoaștere ori studiere” [3, p.7]. Potrivit viziunii citate apreciem că aspectului 
psihologic în cadrul relațiilor de muncă, este necesar ca să i-se acorde o atenție deosebit 
în special din partea angajatorului, prin intermediul compartimentului administrării 
resurselor umane a unității, deoarece persoanele plasate în câmpul muncii, constituie una 
dintre cele mai principale valori ale unității, care necesită a fi plasată după valorile 
financiare, și nu invers. 
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Explicațiunea valorii aspectului psihologic în cadrul relațiilor de muncă, constă în 
multitudinea elementelor componente ce îl alcătuiesc care odată fiind realizate 
corespunzător de către angajator, responsabilii de resurse umane al unității, permit 
angajatorului de a crea o interacțiune corespunzătoare cu salariații unității. Asigurarea 
elementului psihologic la un nivel demn la nivelul unității, necesită un rafinament 
educațional înalt a conducerii în următoarele expresii ale acestuia: a) în situații ce vizează 
stabilirea modului și stilului de comunicare cu salariații  unității; b) potență în comunicare 
motivatoare, pentru realizarea unei implicații complete a salariaților în proiectele noi 
desfășurate la nivelul unității; c) potență în crearea unei atmosfere psiho-sociale favorabile 
în cadrul tuturor compartimentelor organizatorice a unității (departamente, secții, servicii).  

Pe lângă îndatoririle menționate, înfățișarea respectării și dezvoltării continue a 
elementului psihologic în cadrul relațiilor de muncă, întru atingerea unui nivel de confort 
înalt a persoanelor plasate în muncă, în care rezidă tot miezul ori izvorul unui climat psiho-
social sănătos, în totalitatea s-a îl găsim în arta de recrutare a personalului potrivit. La 
prima vedere ar părea că o asemenea viziune este totalmente greșită și deci merită a fi 
criticată drastic. Dar, în realitate prin demararea procedurii de recrutare a personalului de 
către specialiștii responsabili din cadrul unității, asemenea specialiști pot colecta o 
varietate de informații prețioase despre candidat în sensul plasării acestuia în muncă, 
obținând la fel și portretul psihologic al candidatului.  

Astfel, odată fiind alcătuit portretul psihologic al candidatului, alăturat de 
recomandările relevante a specialiștilor ce au desfășurat interviurile la nivelul unității, 
susținem că angajatorii vor fi în stare să ia o decizie adecvată privind angajarea 
candidatului potrivit. Decizia angajatorului, în sensul portretului psihologic al candidatului, 
necesită a fi comparată atât de către angajator, cât și de specialiștii de resurse umane în 
vederea acomodării candidaților nou veniți în cadrul colectivului de muncă deja constituit. 
O asemenea măsură este necesară prin faptul că în cazul eventualelor neînțelegeri a 
salariatului nou-venit cu salariații ce au o prezență mai îndelungată la nivelul unității, și 
ieșirii situației de sub control din cauza neînțelegerilor, cel mai probabil că salariatul nou-
venit va prefera să plece, iar pentru specialistul ce a organizat recrutarea candidatului ce 
pleacă din unitate, timpul dedicat recrutării persoanei va fi raportat la pierderi.  

Idea exprimată de noi își găsește susținere în doctrina rusă la autorul Zincenko 
Alexei, care a subliniat că în condițiile actualei economii de piață, cheia succesului ori și 
eșecului organizației constă în corespunzătoarea recrutare a personalului [4, p.30]. Așadar 
personalul instruit profesional calitativ, este  capabil să îmbunătățească eficiența 
funcționării întreprinderii, pe când în același timp, selecția necorespunzătoare a forței de 
muncă, este în stare să reducă eficiența activităților organizației spre zero [4, p.30]. 

Având în considerare speța pusă în discuție, subliniem că pe lângă elementul 
psihologic, persoana ce organizează interviul necesită să descopere ori să analizeze în 
persoana ce o recrutează abilitățile acesteia de compatibilitate personală. O asemenea 
sarcină se prezintă a fi una deosebit de deficitară în realitățile actuale, dar considerăm că 
poate fi realizată prin analiza temperamentului persoanei. 

La fel, în calitate de recomandări în cele ce vizează acomodarea salariatului nou-
venit în unitate, ca urmare a explicațiunii tot mai profunde a elementului psihologic ce 
persistă în sfera muncii, și asigurării climatului psihologic confortabil în cadrul relațiilor de 
muncă, propunem realizarea următoarelor măsuri de către angajator:   

 recrutarea personalului adecvat din punct de vedere comportamental și 
comunicațional, adică persoane ce nu implică caracteristici negative de genul: rasismului, 
sexismului, discriminării oamenilor pe diferite motive, cât și alte caracteristici, care pot 
denatura imaginea angajatorului, cât și crea o viziune obscură despre unitatea economică, 
în care lucrează un asemenea individ, intrând în relații cu clientela, ori și alți subiecți care 
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intenționează de a colabora cu unitatea economică; 
  divizării personalului contractat pe echipe de interese la nivelul unității, întru 

evitarea implicării personalului necorespunzător din punctul de vedere a calificării 
profesionale, în cadrul unor activități ce necesită o altă calificare de care dispune ori 
dispun salariații dintr-un atare grup de lucrători ( IT, marketing, analitică financiară);  

 interzicerea expresă salariaților de a se implica grosolan în activitatea altui 
salariat; 

 organizarea ședințelor la nivelul unității, în mod civilizat, indicator care prezintă 
ascultarea totalității ideilor și viziunilor salariaților, fără adresarea criticilor și altor acțiuni de 
disconfort, prezența cărora determină nemulțumirea și descompunerea colectivului de 
muncă, din punct de vedere psihologic, ori și mai grav etic; 

 organizarea evenimentelor ce implică majorarea calificării profesionale a 
salariaților pe diferite grupuri de interese; 

 organizarea teambuilding-urilor; 
 recunoașterea în mod public a succeselor fiecărui salariat, ca urmare a realizării 

activităților în muncă cu succes; 
 includerea în politica de personal a unității, a unui set de prevederi ce vor viza 

menținerea și respectiv promovarea sănătății psihologice în cadrul activităților de muncă, 
ce au loc a fi prestate la nivelul unității, cât și prin exemplu personal, care presupune un 
comportament decent, și un stil de management echilibrat; 

 alte activități ce favorizează bunele relații și permit stabilirea unei armonii în 
sensul coexistenței pașnice și sănătoase a persoanelor în calitatea lor de salariați.  

De rând cu elementele menționate supra, un loc deosebit în rândul elementelor ce 
alcătuiesc mecanismul confortului la locul de muncă îi revine - elementului 
comunicațional. 

Despre comunicare întâlnim o serie de ideii valoroase la un colectiv de doctrinari 
bălțeni, care opinează că comunicarea este „cheia” personalității spre societate, liantul 
dintre individ și colectivitate [5, p.6]. Lipsa comunicării determină o îndepărtare iminentă 
față de familie, grup, echipă, clasă etc.[5, p.6]. 

Ne raliem viziunilor citate pentru că fără de comunicare omul nu ar trăi, ci ar 
coexista fără sens, vără vre-un rost, pentru că lumea înconjurătoare, societatea, cât și alte 
elemente pe care le propune viața în secolul XXI ar fi lipsite de interes. 

Comunicarea în sfera relațiilor de muncă în opinia noastră constituie unul dintre 
principalele instrumente de informare și de relaționare sub diferite aspecte ale 
angajatorului și salariatului. Mai mult, o comunicare eficientă pentru sfera afacerilor 
constituie cheia de boltă prin realizarea corespunzătoare a căreia, profită totalitatea 
subiecților ce sunt chemați de a dezvolta afacerea, în mod special salariații care o 
dezvoltă prin aporturi în muncă. Astfel, dacă conducătorul unității dispune de un grad de 
inteligență comunicațională înalt, conchidem că o asemenea abilitate îi va permite să: a) 
creeze o atmosferă prosperă în cadrul relațiilor de muncă; b)  creeze o echipă de 
specialiști competenți, demni de a executa munca disponibilă la nivelul unității; c) 
promoveze o cultură comunicațională demnă și democratică în rândul salariaților unității; 
d) să creeze legătura sinergică între volumele de munca executate de către salariați și 
procesele prestabilite la nivelul unității, în vederea obținerii calității corespunzătoare a 
muncii prestate, altele.  

Despre tipurile comunicării, posibile a fi prezente la nivelul unităților economice 
relatăm că acestea pot fi întâlnite o varietate, prezența imperioasă totuși revenind-ui celui 
de afaceri, dar pe lângă acesta în special în sfera relațiilor de muncă, mai au loc a fi 
prezente și următoarele tipuri ale comunicării de natură celor: personale, adică amicală; 
conflictuală, adică cea care comportă un caracter critic, care deseori constituie exprimarea 
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nemulțumirii managerilor unității, ce se îndreaptă asupra subordonaților acestora, cât și 
altele 

Având în considerare caracteristicile, importanța și natura tipurilor comunicaționale 
pe care le putem întâlni în sfera relațiilor juridice de muncă, relatăm că unui asemenea 
compartiment conducătorii unităților, cât și managerii de linie trebuie să îi acorde o atenție 
deosebită, deoarece comunicarea cu oamenii, constituie 90% a succesului afacerii. 

Un următor element care ca și cele menționate anterior reprezintă un interes 
deosebit pentru crearea confortului corespunzător în sfera muncii de această dată îl 
constituie - elementul organizațional-managerial. 

Necesitatea asigurării unui asemenea element în sfera muncii, constituie una dintre 
principalele obligații ale angajatorului, deoarece modul de organizare a muncii constituie 
oglinda întregului proces de prestare a muncii, cât și mai reflectă imaginea unității 
economice pe piață.  

La primă vedere cine-va ar putea obiecta precum că, de ce elementul clasic al 
organizării muncii este contopit cu cel managerial? Răspunsul nostru la o asemenea 
obiecție se iscă a fi unul simplu, constând în următoarea afirmație: organizarea muncii, nu 
este productivă fără persoanele ce dispun de capacități și cunoștințe manageriale solide, 
or dacă e să vorbim despre organizarea muncii în mod individual, aceasta fără subiecți 
împuterniciți și calificați profesional corespunzător, ar fi una impotentă și deci în practică 
aceasta s-ar prezenta ca un sistem fără conducere, care la finalul său logic, nu ar aduce 
care-va roade. Astfel, viziunea noastră în cele ce vizează organizarea muncii la nivelul 
unităților economice, în toate cazurile sale necesit a fi privită sub aspect dublu și anume 
cel organizațional-managerial.  

Mai mult, o organizare a muncii nu cuprinde doar sisteme și normative în muncă, ci 
pe lângă toate mai include și componentele: talentului managerial, iscusinței profesionale, 
pregătirii profesionale a managerului, creativității muncii, logicii în afaceri, tacticilor 
manageriale, stilului de conducere, și alte abilități pe care suntem convinși ferm că trebuie 
să le posede un manager eficient în actuala perioadă.   

Astfel, după cum putem observa importanța și valoarea unui asemenea element în 
sfera muncii, este determinat de valoarea subiectului, ori și subiecților ce sunt responsabili 
de organizarea muncii la nivelul unității economice. Așadar, dacă de organizarea muncii 
este preocupat un manager competent, relatăm că salariații unității se vor simți psihologic 
confortabil, pe motivul că aceștia vor cunoaște obligațiunile și responsabilitățile sale în 
muncă la modul cel mai concret, care susținem că se garantează prin intermediul unei 
comunicări eficiente între manager și salariați.  

În argumentarea tot mai solidă a importanței elementului organizațional-managerial 
în sfera muncii, adăugăm că organizarea corectă a muncii în toate reflecțiile sale permite 
nu doar angajatorului de a beneficia de roadele activităților desfășurate de către subiecții 
contractați la nivelul unității, ci și mai favorizează solid colectivul de muncă de a presta 
munca în cadrul unității, din motivele că oamenii se simt parte importantă a unui sistem 
coerent, logic și bine organizat.  

Organizarea corespunzătoare a muncii, odată aducând rezultate notabile, poate fi 
privită din mai multe puncte de vedere, în special din punctul de vedere a valorii pentru 
părțile contractului de muncă, subiect pe care îl vom aborda în continuare. Din câte 
cunoaștem contractul individual de muncă, constituie principalul instrument de valorificare 
juridică a forței de muncă, care întru a fi una utilă necesită a fi organizată la modul cel mai 
corespunzător, deoarece o muncă inutilă ori și haotică, subliniem că nu poate fi apreciată 
sub aspectul calității, fapt ce găsim că periclitează însăși logică procesului de prestare a 
muncii. Prin urmare, efectele unei munci necalitative prezente ca urmare a lipsei de 
organizare a muncii, ori organizării defectuoase a muncii la nivelul unității, pe lângă 
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calitate scăzută a muncii și timpului irosit în zadar de către salariați, manageri și alți 
subiecți implicați în activitate, mai comportă și o serie de efecte negative, pe care le putem 
întâlni în comportamentul salariaților, îndeosebi la cei care își cunosc bine domeniul de 
activitate. Printre efectele negative, despre care am menționat anterior se prezintă a fi: a) 
nemulțumirea tot mai frecventă a salariaților în cele ce vizează  calitatea și aprecierea 
muncii prestate de către aceștia de către manageri, care deseori se revarsă în certuri și 
obiecții înaintate către manageri din partea salariaților nemulțumiți; b) lipsa dorinței unor 
salariați de a continua activitatea ce se desfășoară în condiții de haos; c) lipsa reacționării 
de către conducerea unității la adresările salariaților privind solicitările de a organiza 
corespunzător munca acestora; d) stare psihologică nesatisfăcătoare a salariaților 
motivată de nemulțumirea lor privind munca prestată de către aceștia, ca urmare a 
cunoașterii standardelor calitative ce se înaintează către munca executată de către 
aceștia; e) demisii, deseori în masă pe motivul nedorinței de a presta o muncă inutilă; f) 
alte efecte, ce pot apărea grație temperamentului persoane salariatului. 

Așadar, reieșind din cele menționate relatăm că de organizarea muncii depinde 
practic valabilitatea întregii afaceri la general, și în particular reputația angajatorului pe 
piața muncii, care în realitățile moldovenești a început să devină un factor tot mai frecvent 
analizat de către persoanele ce intenționează să se angajeze în câmpul muncii. Astfel, 
asigurarea elementului organizațional-managerial în sfera relațiilor de muncă, nu doar că 
este unul primordial pentru angajator, dar și pentru salariați după am prezentat, le poate 
garanta un confort necesar prestării unei munci de calitate. 

Următorul element de care trebuie să își facă griji angajatorii îl prezintă cel - 
motivațional (care la rândul său este alcătuit din două componente și anume: 
motivarea financiară și cea non financiară). 

Despre motivarea salariaților în doctrinele economice, cât și cea de dreptul muncii a 
RM, nu putem întâlni care-va studii exprese, fapt ce apreciem că constituie o gafă 
deosebit de solidă a doctrinelor nominalizate. Dar, în încercarea de a veni cu care-va ideii 
către un asemenea subiect, relatăm că motivarea salariaților constituie unul dintre cele 
mai delicate subiecte pe care le implică procesul de administrare a personalului de către 
unitățile economice, în special cele din sectorul privat. 

Așadar, în prim plan vom acorda atenție motivării financiare, ori și materiale a 
salariaților, care potrivit unui colectiv de autori din occident, constituie cea mai eficientă 
metodă de stimulare a salariaților, ca aceștia să tindă la realizarea sarcinilor sale în muncă 
în mod operativ și calitativ [6, p.2]. Într-o altă viziune s-a apreciat că  sub motivarea 
materială este necesar de a se înțelege intenția persoanei de a dispune de un nivel de 
bunăstare corespunzător, un standard material de viață [7, p.28]. Intenția persoanei către 
îmbunătățirea bunăstării sale determină necesitatea majorării aportului său în muncă, și 
premergător majorării volumului, calității și a rezultatelor muncii prestate [7, p.28]. 

Astfel, după cum observăm motivarea materială, ori mai numită și cea financiară 
constituie un instrument deosebit de important pentru administrarea eficientă a resurselor 
umane de către angajatori, instrument care odată fiind asigurat corespunzător de către 
angajator, apreciem că îi permite nu doar de a reține salariații valoroși, ci și de a progresa 
din mai multe puncte de vedere, printre care cele mai forte se enumeră: a) integritatea 
colectivului de muncă; b) lipsa scurgerii capitalului uman competent; c) aprecierea 
corespunzătoare în mod material a muncii salariaților; d) crearea unei atmosfere de 
competiție profesională în rândurile salariaților unității; e) garantarea ori asigurarea 
dezvoltării afacerii din multiplele puncte de vedere, prin aportul salariaților dornici de a 
munci; f) promovarea imaginii sale pe piața forței de muncă ca agent economic de bună 
credință, ce se explică prin oferirea unor compensații materiale consistente, pentru munca 
executată de către resursele umane contractate de unitate, ș.a. 
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În opinia noastră, motivarea materială ori cea financiară în sfera muncii, atât în 
trecut cât și în prezent a fost un subiect deosebit de interesant și chiar intim, care a 
cunoscut o abordare atât doctrinară, cât și una practică deosebit de fabuloasă, ultima 
explicându-se prin includerea în activitatea întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor la 
capitolul gestionării capitalului uman a documentelor de natura contractelor colective de 
muncă, care este menit să garanteze un echilibru a intereselor angajatorului și salariaților. 
Dar, în actuala perioadă analizând legislația muncii, putem susține cu precizie că 
garantarea tot mai solidă și individuală a intereselor salariaților se asigură de către 
angajator prin intermediul actelor normative interne ale unității, pe care angajatorul le 
poate emite în baza art.10 alin.(1) lit.e) din Codul muncii al RM. 

Dacă să vorbim la concret despre confortul pe care îl oferă motivarea materială, ori 
cea financiară salariaților, pe care o poate oferi angajatorul la nivelul unității, susținem că 
un asemenea eveniment este prezent în sfera muncii în exclusivitate grație voinței 
angajatorului, ca urmare a disponibilităților financiare, din care acesta este de acord să 
aloce o parte pentru crearea și garantarea salariaților a unor recompense, pentru prestare 
muncii din partea acestora în condiții de competitivitate. 

Prin urmare, salariații odată cunoscând că pot facilita de unele înlesniri de ordin 
motivațional, pe lângă salariul de bază, găsim în acest sens să subliniem că aceștia vor fi 
dispuși să depună o muncă de calitate tot mai înaltă pentru a fi beneficiarii recompenselor 
financiare pe care le acordă angajatorul sub formele: premiilor, bonusurilor, ș.a. Astfel, 
confortul pe care îl oferă motivarea financiară salariaților în sfera muncii se reduce la o 
simplă idee ce constă în majorarea câștigurilor bănești a salariatului, urmare volumului 
cărora acesta își poate organiza viața mult mai confortabil. 

Despre motivarea non financiară, ori cea nematerială a salariaților o idee interesată 
de această dată o întâlnim la  autoarea rusă Mordvinova E.L, care a opinat că motivarea 
nematerială facilitează formarea la persoană prin intermediul metodelor morale, 
organizaționale cât și cele sociale a sentimentului de mândrie pentru succesele sale 
obținute urmare realizării sarcinilor stabilite spre realizare de către companie, activizează 
sentimentele civice și patriotice, formează valorile de orientare și normele de conduită, 
formează sentimentul de a fi parte la o activitate comună [8, p.1].  

Așadar, reieșind din viziunile puse în discuție, observăm că motivarea non 
financiară ori și cea nematerială a salariaților își are rostul și menirea, în acțiunile realizate 
de către angajator, prin aplicarea de către acesta la o varietate de instrumente și tactici 
psihologice, pe care noi le apreciem că comportă o tentă educativă, în vederea creării la 
salariat a unui sentiment de stabilitate și încredere față de unitatea economică în care 
acesta este încadrat în muncă. 

Atât motivarea financiară, cât și cea non financiară la nivelul unităților economice, 
indiferenta de forma lor de proprietate pot fi stocate în cadrul unui document normativ inter 
al unității cu genericul Politica de motivare financiară și cea non financiară a salariaților pe 
care angajatorul o poate emite sub acoperirea legală a prevederilor consacrate în art.10 
alin.(1) lit.e) din Codul muncii al RM. Grație unei asemenea abordări, credem că 
angajatorul va putea fi apreciat în mod special de către salariați, cât și de reprezentanții 
statului în cazul controalelor, ca un angajator ce își face griji de resursele umane 
contractate. 

Următorul element, care este și cel de final al investigației noastre în prezintă cel al 
- dezvoltării profesionale continue a resurselor umane contractate de către 
angajator. 

Autoarea Darbinean A.M, despre dezvoltarea profesională a personalului a notat că 
aceasta – constituie întărirea, îmbunătățirea și majorarea diapazonului de cunoștințe, 
dezvoltarea caracteristicilor personale, care sunt necesare pentru însușirea cunoștințelor 
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și deprinderilor profesionale noi, pentru îndeplinirea obligațiunilor de muncă pe parcursul 
întregii activități profesionale a salariatului [9, p.55]. 

Ne raliem viziunii autoarei, pe motivul că aceasta a elucidat ilustru elementele 
componente și cele favorizatoare pentru salariat, pe care acesta atât este obligat să le 
obțină, și prin urmare să le posede pe tot parcursul activității sale profesionale, 
desfășurate în cadrul unui atare agent economic.  

În sensul confortului pe care îl poate oferi măsura dezvoltării profesionale a 
resurselor umane, salariaților în opinia noastră aceasta se reduce la faptul că salariații pot 
facilita în acest sens de oportunitatea de a cunoaște ceva nou în domeniile sale de 
activitate, cât și deseori în cele de interes, cât și își pot majora uneori substant 
cunoștințele în domeniul său de activitate, cum ar fi cazul tinerilor specialiști.  

Dacă e să apreciem rolul măsurii de dezvoltare profesională a salariaților pentru 
sfera afacerilor din actuala perioadă, putem susține cu precizie că un asemenea proces 
este menit în totalitatea sa să creeze o imagine de forță, potentă de a crea concurență 
altor unități economice din sfera unde activează compania, care a dispus să organizeze 
proceduri de dezvoltare profesională a propriilor salariați. După cum nota profesorul 
Armstrong M, principala sarcină a dezvoltării profesionale constă în faptul de a ajuta 
organizația de a realiza propriile sale obiective, majorând costul resurselor ei cheie – 
salariaților, pe care aceasta îi angajează [10, p.471]. Dezvoltarea profesională înseamnă 
investiții în salariați, aceasta le oferă posibilitatea de a îndeplini mai bine munca sa și de a 
utiliza la maxim resursele și potențialul acestora oferit de natură [10, p.471]. 

Ne raliem viziunilor autorului citat și conchidem prin subliniere că sistemul de 
dezvoltare profesională a salariaților, odată fiind coerent alcătuit și reglementat 
corespunzător la nivelul intern al  unității în toate cazurile lui este aducător de roade și 
bunăstare atât pentru angajator, cât și pentru salariați. 

În viziunea noastră, și despre factorul financiar pe care îl implică procedura de 
dezvoltare profesională a salariaților, dorim să menționăm că deseori costurile instruirilor 
profesionale a salariaților implică sume de bani deosebit de consistente, și angajatorii intră 
în panică când văd cifre mari, dar odată fiind explicate avantajele și perioadele în care 
acestea încep să apară, angajatorii se transformă în persoane mult mai loiale, deoarece o 
explicație corespunzătoare și adecvată a rolului și valorii evenimentelor de formare 
profesională resurselor umane poate salva afacerea de stagnare, cât și uneori de 
lichidare. 

În încheierea prezentului comunicat, dorim să subliniem că asigurarea elementelor 
de care am ținut să vorbim pe parcursul acestuia la momentul actual pentru unitățile din 
Republica Moldova constituie puncte forte, ori cheițe în calea obținerii succesului unității 
economice în sfera relațiilor juridice de muncă, subiecții majoritari ai cărora sunt oamenii în 
calitatea lor de salariați, care pot face minuni grație cunoștințelor și abilităților lor 
profesionale, pe care aceștia le pot manifesta în câmpul muncii. 

 
Bibliografie: 

1. Constituția Republicii Moldova. Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.1 din 
12.08.1994 [online].  
Disponibil: http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111918&lang=ro#. 
2. BOIȘTEANU, E., ROMANDAȘ, N. Dreptul muncii: manual. Chișinău: S.n.(Î.S.F.E.-
P.”Tipografia Centrală“), 2014. p.5. ISBN 978-9975-53-444-4. 
3.  СТУПНИЦКИЙ, В. П., ШЕРБАКОВА, О. И., СТЕПАНОВ, В. Е.  Психология: 
Учебник для бакалавров. Москва: Издательско-торговая корпорация: «Дашков и К°», 
2013. p.7. ISBN 978-5-394-02063-6. 
4. ЗИНЧЕНКО, А. А. Моделирование процесов подбора и оценки персонала. Дис. 



 

244 

канд. экон. наук. Москва: ФГОБУВО «Финансовый университет при Правительстве 
РФ», 2015. p.30 [online]. Disponibil: http://www.dslib.net/mat-metody/modelirovanie-
processov-podbora-i-ocenki-personala.html. 
5. MOHOREA, E., CIOBANU, E., CAPCELEA,V. Introducere în știința comunicării. 
Material didactic: pentru instituțiile de învățământ superior. Univ. de Stat "Alecu Russo" din 
Bălți, Fac. de Drept și Științe Soc., Catedra de Științe Socio-umane și Asistența Soc., 
Filiala Bălți a Acad. de Științe a Moldovei. Bălți: Indigou Color, 2018. p.6. ISBN 978-9975-
3156-8-5 [online]. Disponibil : 
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456789/3811/1/stiinta_comunic.pdf. 
6. SABBAGHA, M, De S.; LEDIMO, O.; MARTINS, N. Predicting staff retention from 
employee motivation and job satisfaction // Journal of Psychology in Africa. 2018, Том: 28, 
Вып.: 2. pp.: 136- 140. În: НИКОЛАЕВА, И.И. Зарубежный опыт мотивации персонала. 
Журнал «Human Progress» Том 4 № 7 (июль 2018). p.2 [online]. Disponibil: 
http://progress-human.com/images/2018/Tom4_7/Nikolayeva.pdf. 
7. ДАРЧЕНКО, Н. Д., ГИТИС, Т.П. Мотивацияперсонала: учебное пособие. 
Краматорск: ДГМА, 2013. p.28. ISBN 978-966-379-258-3 [online]. 
Disponibil:http://www.dgma.donetsk.ua/metod/uo/vedp/%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0
%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D
1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0.pdf. 
8. МОРДВИНОВА, Е.Л. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учеб. 
пособие. Новосибирск: Академиздат, 2017. pp.138, În: МОРДВИНОВА,  Е.Л., 
КАЖИКИНА, Ю.С. Нематериальная мотивация – эффективный метод управления 
персоналом в организации. p.1 [online].  
Disponibil: https://publikacija.ru/images/PDF/2017/22/nematerialnaya-motivatsiya.pdf.   
9. ДАРБИНЯН, А.М. Управление профессиональным развитием персонала в 
современных организациях. p.55 [online]. Консультант: Электронный журнал, 2014. 
№ 8. Disponibil: https://pgu.ru/upload/iblock/81f/darbinyan.pdf. 
10. АРМСТРОНГ, Майкл. Практика управления человеческими ресурсами : пер. с 
англ. Ред. С. К. Мордовин. 8-е изд. Санкт-Петербург: Питер, 2005. p. 471. ISBN: 588-
782-4158. 
 



 

245 

INFLUIENȚA STĂRII DE URGENȚĂ 
ASUPRA DREPTULUI  LA OCROTIREA SĂNĂTĂȚII 

 
Virginia ZAHARIA, dr., conf. univ., 

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova; USM 
E-mail: virginica.zaharia@yahoo.com 
Veronica POZNEACOVA, studentă, 

Universitatea de Stat din Moldova 
E-mail: veronicapozneacova@gmail.com 

 
Rezumat 

Prezentul articol reprezintă un studiu dedicat naturii dreptului la ocrotirea sănătății, 
importanței acestui drept, cât și poziționării lui în cadrul drepturilor naturale și inalienabile 
ale omului prin prisma reglementărilor naționale și internaționale. Scopul prezentului articol 
este determinarea impactului declarării stării de urgență asupra dreptului la ocrotirea 
sănătății și depistarea eventualelor încălcări a acestui drept.  

Cuvinte-cheie: drepturile omului, dreptul la ocrotirea sănătății, starea de urgență, 
drepturi inalienabile, caracterul social-economic, limitarea drepturilor, clasificarea 
doctrinară.  

 
INFLUENCE OF THE STATE OF EMERGENCY 

ON THE RIGHT TO HEALTH PROTECTION 
 

Abstract 
This article is a study dedicated to the nature of the right to health protection, the 

importance of this right and its position within the natural and inalienable human’s rights 
through the prism of national and international legislation. The purpose of this article is to 
determine the impact of declaring a state of emergency on the right to health protection 
and to detect possible violations of this right. 

Keywords: human rights, right to health protection, state of emergency, inalienable 
rights, social-economic character, limitation of rights, doctrinal classification. 

 
Introducere 

Este cunoscut faptul, că la data de 17 martie prin Hotărârea Nr. 55 a Parlamentului 
RM [12] a fost declarată starea de urgență, care ulterior a generat o serie de efecte 
negative atât asupra vieții economice, politice, juridice, cât și sociale. Considerăm, că 
prezenta hotărâre într-adevăr ne-a schimbat destul de semnificativ viața în perioada 
pandemică, din această cauză suntem limitați în exercitarea mai multor drepturi, iar 
urmările crizei respective vor avea un efect negativ încă mult timp după ce se va termina 
pandemia.  

Scopul prezentei investigații este analiza influenței declarării stării de urgență 
asupra exercitării dreptului la ocrotirea sănătății. Pentru a atinge acest scop este important 
să menționăm necesitatea analizării dreptului la ocrotirea sănătății ca parte componentă a 
drepturilor naturale și inalienabile ale omului, analiza cauzelor, consecințelor și condițiilor 
juridice a stării de urgență și încercarea de a răspunde la întrebarea, dacă: introducerea 
stării de urgență duce sau nu la limitarea dreptului la ocrotirea sănătății.  

Natura acestui drept poate fi stabilită, în primul rând, pornind de la analiza dreptului 
la ocrotirea sănătății, iar, în al doilea rând, pornind de la determinarea locului și rolului lui 
în cadrul drepturilor naturale și inalienabile ale omului.  
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Rezultate obținute și discuții 
Considerăm oportun că începem analiza subiectului privind dreptul la protecția 

sănătății de la considerația că drepturile omului sunt acele drepturi care aparțin ființei 
umane de la naștere, sunt inalienabile și inerente fiecărui om în virtutea apartenenței sale 
la specia umană și care sunt recunoscute universal [3, p.19].  

Referindu-ne nemijlocit la dreptul la ocrotirea sănătății trebuie să remarcăm faptul 
că acest drept ține de condiția umană la nivelul cerințelor actuale de viață, prin conținutul 
său asigurând cetățeanului păstrarea și dezvoltarea calităților sale fizice și mentale, care 
să-i permită o reală și eficientă participare la întreaga viață politică, economică, socială și 
culturală. Ocrotirea sănătății este un drept care conține în sine obligații pentru autoritățile 
publice, prin urmare este firesc ca prin Constituție să se impună autorității legislative 
misiunea de a reglementa principalele domenii și aspecte precum: asistența medicală, 
asigurările sociale, alte măsuri de protecție a sănătății fizice și mentale [21, p.307]. Trebuie 
să remarcăm faptul că acest drept este foarte complex și include în sine mai mute obligații 
ale statului. Pentru a asigura acest drept statul trebuie să ia toate măsurile în vederea: 
asigurării igienei și sănătății publice, scăderii mortalității noilor născuși și a mortalității 
infantile, precum și dezvoltarea sănătoasă a copilului; îmbunătățirii tuturor aspectelor 
igienei mediului și ale igienei industriale; profilaxiei și tratamentului maladiilor epidemice, 
endemice, profesionale, precum și lupta împotriva acestor maladii; creării condițiilor care 
să asigure tuturor servicii medicale și ajutor medical în caz de boală [4, p.302]. 

Cu referire la istoricul acestui drept trebuie să remarcăm faptul că dreptul la 
ocrotirea sănătății a fost enunțat și a căpătat o recunoaștere internațională îndeosebi după 
al Doilea Război Mondial [13, p.122]. În această perioadă de timp acest drept s-a bucurat 
de o largă reglementare. Acest drept fundamental a fost pentru prima data reglementat de 
Constituția Organizației Mondiale a Sănătății, preambulul căreia proclamă că atingerea 
celui mai înalt nivel de sănătate care poate fi realizat este unul dintre drepturile 
fundamentale ale oricărei persoane fără diferențele dintre rasă, religie, convingeri politice, 
situația economică sau socială [1, p.1]. Respectiv, dreptul la ocrotirea sănătății este 
reglementat de mai multe acte internaționale, printre care: Declarația Universală a 
Drepturilor Omului (art. 25), Pactul Internațional din 16 decembrie 1966 cu privire la 
drepturile economice, sociale și culturale (art. 12), Declarația universală pentru eliminarea 
definitivă a foametei și malnutriției; Declarația Națiunilor Unite asupra mediului; Convențiile 
și Declarațiile Națiunilor Unite asupra mediului și dezvoltării (adoptate la Conferința de la 
Rio de Janeiro din 1992). În continuare vom analiza succint cele mai importante articole 
extrase din actele menționate supra.  

În conformitate cu Declarația Universală a Drepturilor Omului art. 25 “Orice om are 
dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea și bunăstarea lui și familiei sale, 
cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuința, îngrijirea medicală, precum și serviciile sociale 
necesare; el are dreptul la asigurare în caz de șomaj, boală, invaliditate, văduvie, 
bătrânețe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistență, în urma unor 
împrejurări independente de voința sa” [8, art.25 (1)]. În conformitate cu acest aliniat, statul 
trebuie să garanteze cetățenilor un nivel de trai decent, accesul la tratamentul medical, 
plata concediului de boală și a altor indemnizații lunare. Conform prevederilor din aliniatul 
2 “mama și copilul au dreptul la ajutor și ocrotire deosebite. Toți copiii, fie că sunt născuți 
în cadrul căsătoriei sau în afara acesteia, se bucură de aceiași protecție socială” [8, art.25 
(2)]. Această prevedere legală se referă la necesitatea acordării unui suport suplimentar 
pentru cele mai vulnerabile categorii sociale, obligațiile fiind argumentate de caracterul 
social al statului. Republica Moldova a ratificat convenția respectivă și este obligată să 
întreprindă toate acțiunile necesare pentru a respecta întocmai și a transpune în viața 
prevederile menționate.  
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În conformitate cu Pactul Internațional din 16 decembrie 1966 cu privire la drepturile 
economice, sociale și culturale art. 12 „Statele părți la prezentul pact recunosc dreptul pe 
care îl are orice persoană de a se bucura de cea mai buna sănătate fizica și mintala pe 
care o poate atinge” [17, art. 12 (1)]. Respectiv, fiecare persoană este în drept să facă tot 
posibilul pentru atingerea sănătății fizice, psihice și a dezvoltării personale. „Masurile pe 
care statele pârți la prezentul pact le vor adopta în vederea asigurării exercitării depline a 
acestui drept vor cuprinde măsurile necesare pentru a asigura:  

a) scăderea mortalității noilor născuți și a mortalității infantile, precum și dezvoltarea 
sănătoasă a copilului; 

b) îmbunătățirea tuturor aspectelor igienei mediului și ale igienei industriale; 
c) profilaxia și tratamentul maladiilor epidemice, endemice, profesionale și a altora, 

precum și lupta împotriva acestor maladii; 
d) crearea de condiții care să asigure tuturor servicii medicale și un ajutor medical 

în caz de boală” [17, art.12 (2)].   
În conformitate cu acest aliniat statul trebuie să ia toate măsurile necesare în 

vederea îmbunătățirii condițiilor de viața și a stării sănătății oamenilor. La nivel mondial, 
problemele legate de dreptul la sănătate intră în competența Organizației Mondiale a 
Sănătății (OMS), al cărei scop principal este asigurarea condițiilor necesare pentru ca 
toate popoarele să atingă cel mai înalt grad de sănătate a oamenilor [16, p.155]. 

Un alt document care reglementează dreptul la ocrotirea sănătății este Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene care a fost proclamată, în mod oficial, la Nisa, 
în decembrie 2000 de Parlamentul European, Consiliu și Comisia Europeană. În 
decembrie 2009, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Cartei Drepturilor 
Fundamentale i-a fost conferită aceeași forță juridică obligatorie ca cea a tratatelor. Carta 
reunește într-un document unic drepturi care se găseau anterior într-o varietate de 
instrumente legislative, cum ar fi legislațiile naționale și cea de nivelul Uniunii Europene, 
precum și în convenții internaționale ale Consiliului Europei, Națiunilor Unite (ONU) și ale 
Organizației Internaționale a Muncii (OIM). În  Titlul IV găsim Solidaritățile care includ în 
sine mai multe drepturi printre care dreptul lucrătorilor la informare și la consultare în 
cadrul întreprinderii, dreptul de negociere și de acțiune colectivă, dreptul de acces la 
serviciile de plasament, protecția în cadrul concedierii nejustificate, condiții de muncă 
echitabile și corecte, interzicerea muncii copiilor și protecția tinerilor la locul de muncă, 
viața de familie și viața profesională, securitatea socială și asistența socială, protecția 
sănătății, accesul la serviciile de interes economic general, protecția mediului, protecția 
consumatorilor [20, p.188]. Considerăm oportun să subliniem că în acest document este 
inclus și dreptul la ocrotirea sănătății. 

Referindu-ne la sistemul de drept al Republicii Moldova, trebuie să remarcăm faptul, 
că acest drept a fost pentru prima data aplicat pe teritoriul actualei Republicii Moldova în 
1978, fiind reglementat de Constituția RSSM, care lărgea sfera de drepturi și libertăți 
adăugând: dreptul la ocrotirea sănătății, dreptul la locuință, dreptul de a participa la 
conducerea de stat, dreptul de a depune plângeri împotriva organelor de stat și obștești 
[19, p.37]. Acest drept este reglementat de Constituția Republicii Moldova în articolul 36 
care stabilește că „dreptul la ocrotirea sănătății este garantat” [6, art.36 alin.(1)].  Sensul 
acestei prevederi se referă la faptul că statul garantează că acest drept fundamental va fi 
respectat atât de conducerea țării, cât și de alți oameni. Din conținutul acestei prevederi 
reiese faptul că oamenii nu pot fi limitați în acest drept. Existența acestei prevederi denotă, 
că conducerea statului realizează importanța acestui drept în viața oamenilor. În 
conformitate cu aceste stipulări, statului îi revine o serie de obligații pozitive complexe, 
respectiv reglementarea unui cadru legal și instituțional privind asigurările obligatorii de 
sănătate, realizarea de programe publice de informare a cetățenilor, construirea de spitale, 
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pregătirea personalului medical etc. [20, p.264]. Paragraful următor afirmă că “minimul 
asigurării medicale oferit de stat este gratuit” [6, art.36 alin.(2)].  Respectiv, statul își 
asumă obligația de a asigura tratamentul gratis al persoanelor.  „Structura sistemului 
național de ocrotire a sănătății și mijloacele de protecție a sănătății fizice și mentale a 
persoanei se stabilesc potrivit legii organice” [6, art.36 alin.(3)].  Această prevedere se 
referă la modul de adoptare a legislației din domeniul sănătății.  

Analizând legislația română putem menționa Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății [14] ce dezvoltă reglementările constituționale și din actele 
internaționale menționate [20, p.264], reglementând la art. 1 „domeniului sănătății publice, 
obiectiv de interes social major” [14, art.1]. Articolul 3 din legea nominalizată prevede că 
„protecția sănătății publice constituie o obligație a autorităților administrației publice 
centrale și locale, precum și a tuturor persoanelor fizice și juridice” [14, art.3]. În acest 
scop, este organizată asistența de sănătate publică, ale cărei principale domenii de 
intervenție sunt următoarele:  

- prevenirea, supravegherea și controlul bolilor transmisibile și netransmisibile (prin 
asigurarea imunizărilor, controlul epidemiilor, supravegherea bolilor, supravegherea 
factorilor de risc comportamentali, prevenirea accidentelor) [20, p.264];  

- monitorizarea stării de sănătate (prin monitorizarea indicatorilor stării de 
sănătate, monitorizarea determinanților stării de sănătate, monitorizarea eficacității și 
eficienței activităților din domeniul sănătății publice, evaluarea nevoilor populației privind 
serviciile de sănătate publică);  

- promovarea sănătății și educația pentru sănătate (prin campanii de informare-
educare-comunicare, programe de educație pentru sănătate și promovare a sănătății în 
comunități, dezvoltarea și implicarea comunităților locale, pledoaria pentru sănătatea 
publică);  

- sănătatea ocupațională (prin definirea standardelor de sănătate ocupațională, 
controlul aplicării reglementărilor sănătății în muncă);  

- sănătatea în relație cu mediul (prin monitorizarea factorilor de mediu în relație cu 
sănătatea; reglementarea calității principalilor factori de mediu; stabilirea normelor de 
igienă și sănătate publică comunitare; controlul aplicării reglementărilor referitoare la 
calitatea factorilor de mediu);  

- reglementarea primară și secundară în domeniul sănătății publice (elaborarea, 
revizuirea, adaptarea și implementarea legislației);  

- reglementarea circulației bunurilor și serviciilor cu potențial impact asupra 
sănătății publice;  

- managementul sănătății publice bazat pe managementul politicilor, planificării și 
dezvoltării sistemului de sănătate publică;  

- formularea și implementarea politicilor de sănătate publică pe baze științifice;  
- cercetarea în domeniul sănătății publice și al sistemelor de sănătate și 

colaborarea și cooperarea internațională în acest domeniu;  
- servicii de sănătate publică specifice, respectiv: servicii de sănătate școlară; 

servicii de urgență în caz de dezastre și calamități; servicii de laborator în domeniul 
sănătății publice; servicii de planificare familială; servicii de screening pentru depistarea 
precoce a bolilor;  

- servicii prenatale și postnatale; servicii de consiliere în domeniul sănătății 
publice; servicii de sănătate publică în transporturi;  

- servicii de sănătate destinate copiilor; servicii de securitate transfuzională;  
- servicii medicale și tratament specific în cazul bolilor cu impact major asupra 

sănătății publice (TBC, HIV/SIDA, boli rare, cancer, diabet zaharat), precum și în cazul 
transplantului de organe, țesuturi sau celule [20, p.264]. 
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În jurisprudența sa, Curtea Constituțională a României a reținut, privind dreptul la 
ocrotirea sănătății [10]: „dreptul persoanei la asistență medicală include dreptul de a alege 
sau de a schimba medicul și instituția medico-sanitară, precum și dreptul de a primi 
asistență adecvată și de calitate; acest drept este asigurat prin păstrarea fondului genetic 
al țării, prin crearea condițiilor de viață și de muncă, prin garantarea unei asistențe 
medicale calificate, acordate în corespundere cu exigențele medicinei moderne, precum și 
prin apărarea juridică împotriva prejudiciilor cauzate sănătății;  ocrotirea sănătății 
populației constituie un domeniu de importanță vitală și de interes public deosebit, care 
obligă statul să ia măsuri pentru asigurarea viabilității, modernizării și dezvoltării lui; 
răspunderea pentru garantarea dreptului cetățenilor la ocrotirea sănătății, în ultimă 
instanță, revine statului” [16, p.155].  

Cu referire la problematica asigurărilor sociale de sănătate în contextul dreptului la 
ocrotirea sănătății, Curtea Constituțională a României a subliniat că „obligativitatea 
asigurării și a contribuției la sistemul asigurărilor sociale de sănătate trebuie analizată în 
legătură cu un alt principiu ce stă la baza acestui sistem, anume cel al solidarității” [20, 
p.247]. Cât privește valoarea contribuției cetățenilor, prin numeroase decizii, Curtea 
Constituțională a reținut că „este firesc ca valoarea contribuției să difere de la persoană la 
persoană, în raport de cuantumul veniturilor realizate, dar această diferență este 
rezonabilă și justificată de situația obiectiv deosebită în care se află persoanele care 
realizează venituri mai mari față de cele ale căror venituri sunt mai reduse, precum și de 
principiul solidarității și subsidiarității în colectarea și utilizarea fondurilor, aplicabil în 
materia asigurărilor sociale de sănătate” [20, p.264]; [5]. 

Referindu-ne la clasificările care sunt elaborate de doctrina în cadrul instituției 
drepturilor omului vom expune succint criterii de clasificare elaborate de cercetători și vom 
determina locul încadrării dreptului la ocrotirea sănătății în cadrul drepturilor fundamentale 
ale omului. Prof. Ion Deleanu clasifică drepturile omului în drepturile și libertățile care 
ocrotesc ființa umană, ca valoare în sine, ca entitatea bio-psihică, drepturile care 
proteguiesc ființa umană ca „persoana”, ca relație socială sau „moleculară socială” care 
poate fi subdivizată în drepturi ale persoanei și drepturi ale colectivităților de persoane [9, 
p.92].  

Dreptul la ocrotirea sănătății face parte din drepturile și libertățile care proteguiesc 
ființa umană ca „persoana”, în raporturile ei cu societatea și statul, exercitate de regulă 
individual [9, p.95].  

Remarcăm, că prof. Tudor Drăganu clasifică drepturile omului în libertățile 
individuale, drepturile social-economice, drepturile politice, drepturile social-politice, 
libertățile publice, poziționând dreptul la ocrotirea sănătății în cadrul drepturilor social-
economice [10, p.164]. 

O altă clasificare elaborată de doctrina juridică poate fi stabilită pornind de la aria 
geografică de cuprindere a protecției instituite. În cadrul acestei clasificări deosebim 
sisteme universale de protecție sau, mai precis, cu vocație universală, și sisteme 
regionale, aplicațiile pe spații așa-zis regionale, de regulă cu vocație la scara unui 
continent [2, p.30]. Dreptul la ocrotirea sănătății face parte din drepturile care se bucură de 
protecție universală, având o vocație universală.  

Prin folosirea criteriului destinatarilor, adică prin raportare la persoanele beneficiare 
ale protecției instituite, putem distinge între drepturi ale omului generale, care se aplică 
tuturor indivizilor și drepturi recunoscute anumitor categorii de persoane, ca drepturi 
specifice, cum ar fi copiii, femeile, persoanele încadrate în muncă etc. [2, p.30]. În cadrul 
acestei categorii putem poziționa dreptul la ocrotirea sănătății ca dreptul care are caracter 
general, fiindcă acesta reprezintă dreptul garantat tuturor oamenilor. 

Utilizând același criteriu, se pot distinge drepturi individuale, recunoscute fiecărui 
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individ, indiferent dacă exercitarea lor se face tot individual sau dacă, fiind vorba tot despre 
atenuarea unor drepturi, cum ar fi dreptul la asociere, de exemplu, exercitarea nu se poate 
face decât colectiv, și drepturi colective, prevăzute pentru protejarea intereselor unui 
ansamblu de persoane, titulare în mod colectiv ale drepturilor, cum sunt cele ale 
minorităților [12, p.31]. Respectiv, dreptul la ocrotirea sănătății poate fi poziționat în cadrul 
drepturilor exercitate individual, fiind recunoscut fiecărui individ.  

Comisia de la Veneția definește starea de urgență ca fiind o situație temporară în 
care se conferă executivului puteri excepționale, cu norme excepționale, pentru a face față 
și a depăși o situație extraordinară care reprezintă o amenințare fundamentală pentru o 
țară. Printre acestea se numără situații de dezastre naturale, tulburări civile, epidemii, 
atacuri teroriste la scară largă, criză economică, război și amenințări militare [18, pct.5]. 

În cele ce urmează propunem spre analiză cauzele, consecințele și condițiile 
juridice a stării de urgență în Republica Moldova, remarcând faptul că acestea își au 
fundamentul în art. 66 lit. m) din Constituția Republicii Moldova, în conformitate cu care: 
“Parlamentul declară starea de urgență, de asediu și de război”. Observăm că declararea 
stării de urgență ține nemijlocit de competența Parlamentului. Reglementarea specială în 
acest domeniu reprezintă Legea Nr. 212 privind regimul stării de urgență, de asediu și de 
război, în conformitate cu care: „starea de urgență reprezintă un ansamblu de măsuri cu 
caracter politic, economic, social și de menținere a ordinii publice, care se instituie 
provizoriu în unele localități sau pe întreg teritoriul  țării în caz de: a) iminență a declanșării 
sau declanșare a unor situații excepționale cu caracter natural, tehnogen sau biologico-
social, ceea ce face necesară prevenirea, diminuarea și lichidarea consecințelor acestora; 
b) existență a unui pericol pentru securitatea națională sau ordinea constituțională, ceea 
ce face necesară apărarea statului de drept, menținerea sau restabilirea stării de 
legalitate” [15, art.1]. Respectiv, starea de urgență poate fi declarată pentru a lichida 
consecințele, spre exemplu, a cataclismelor naturale sau a pericolului evident pentru 
securitatea, independența și suveranitatea statului. În conformitate cu legea sus 
menționată „Pe durata stării de urgență, de asediu sau de război, în funcție de gravitatea 
situației ce a determinat instituirea acesteia, poate fi restrâns, dacă este cazul, exercițiul 
unor drepturi sau libertăți ale cetățenilor în conformitate cu art.54 din Constituție” [15, 
art.5].  

Este important să menționăm, că nu pot fi restrânse următoarele drepturi: accesul 
liber la justiție, prezumția nevinovăției, neretroactivitatea legii, dreptul fiecărui om de a-și 
cunoaște drepturile și îndatoririle, dreptul la viața și la integritatea fizică și psihică, care 
sunt reglementate de Constituția RM [15, art.20-24].  

Procedura de declarare a stării de urgență se declară de Parlament la propunerea 
Președintelui Republicii Moldova sau a Guvernului [15, art.17]. „Comisia pentru Situații 
Excepționale a Republicii Moldova prezintă Guvernului un raport privind necesitatea 
declarării stării de urgență, care este examinat, în regim de urgență, la ședința Guvernului, 
la care se adoptă hotărârea de a înainta Parlamentului propunerea privind declararea stării 
de urgență. Prim-ministrul remite neîntârziat Parlamentului propunerea privind declararea 
stării de urgență” [15, art.19].  

Prin Hotărârea Nr. 55 privind declararea stării de urgență în Republica Moldova a 
fost declarată starea de urgență din cauza pandemiei de coronavirus (COVID-19) [12].  

Pentru combaterea pandemiei au fost luate mai multe măsuri printre care instituirea 
unui regim special de intrare și ieșire din țară; instituirea unui regim special de circulație pe 
teritoriul țării; introducerea regimului de carantină și luarea altor măsuri sanitaro-
antiepidemice obligatorii; stabilirea unui regim special de lucru pentru toate entitățile; 
interzicerea desfășurării adunărilor, manifestațiilor publice și a altor acțiuni de masă; 
dispunerea, la necesitate, a raționalizării consumului de alimente și de alte produse de 
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strictă necesitate; coordonarea activității mijloacelor de informare în masă; modificarea 
procedurii de numire în funcție și de destituire a conducătorilor agenților economici și ai 
instituțiilor publice; interzicerea demisiei lucrătorilor, chemarea cetățenilor pentru prestări 
de servicii în interes public, efectuarea, în modul stabilit de lege, a rechizițiilor de bunuri în 
scopul prevenirii și lichidării consecințelor situațiilor care au impus declararea stării de 
urgență. Apare întrebare cum această hotărâre a Parlamentului ne-a influențat viața și ce 
legătura are acesta cu dreptul la ocrotirea sănătății? Din cauza epidemiei cetățenii au fost 
nevoiți să se autoizoleze, iar în cazul în care persoanele nu au respectat regimului de 
autoizolare, ei au fost sancționați contravențional [12, art.2]. Epidemia COVID-19 a 
provocat criza sistemului medical și a avut multe alte consecințe sociale, economice și 
politice defavorabile.  

În această perioadă, dreptul nostru la protecția sănătății a fost limitat din cauza 
faptului că statul nu a putut lua măsurile necesare pentru asigurarea sănătății publice [8]. 
Numărul de medici care sunt bolnavi de COVID-19 este în creștere permanentă. Datele 
statistice ne arată că 1/3 din toți pacienții bolnavi sunt lucrător medicali. Acest lucru 
denotă, că statul nu le poate garanta o stare bună de sănătate în timpul activității lor și ei 
ar trebui să riște cu sănătatea lor pentru tratarea altor persoane. 

În general, pentru întregul sistem medical pandemia de COVID-19 a însemnat o 
mare provocare și o necesitate de adaptare urgentă la situația creată. Din motivul, că au 
fost făcute niște estimări greșite referitor la durata pandemiei,  o altă provocare a fost că 
cadrele medicale din primele linii, care au intrat în luptă cu maladia, au fost repede 
epuizate de capacități, astfel încât a fost necesar de antrenat alți specialiști medicali pe 
lângă cei de boli infecțioase sau cei din terapie intensivă. Respectiv, cealaltă limitare a 
dreptului nostru la sănătate este faptul că COVID-19 este tratat de toți medicii, neținând 
cont de specialitatea lor în domeniul. Spre exemplu, un chirurg ar trebui să lucreze cu 
pacienții care suferă de COVID-19. Acest fapt determină rata ridicată a mortalității 
pacienților respectivi. Trebuie să menționăm faptul că sistemul nostru medical nu a fost 
pregătit pentru această situație epidemică, medicii, la începutul pandemiei,  nu aveau 
echipament de protecție individuală și acest lucru a provocat creșterea îmbolnăvirilor în 
rândul medicilor. Remarcăm, că pentru RM această pandemie COVID-19 s-a soldat, în 
primul rând, cu o statistică dramatică de infectări, dar și cu o criză medicală și economică 
fără precedent.  

Pe de altă parte, trebuie să menționăm că persoanele care suferă de boli cronice 
trebuie să treacă tratamentul în condiții de ambulatoriu la fiecare 6 luni după încheierea 
tratamentul de bază. Acești cetățeni nu au avut acces la acest tratament, lucru care a 
cauzat agravarea simptomelor bolilor cronice. Acești oamenii fac partea din grupul de risc 
al infectării cu COVID-19, iar toți pacienții care au decedat din cauza coronavirusului au 
avut boli cronice. Deci, sănătatea acestor oameni este pusă în pericol. De asemenea, 
cunoaștem unele cazuri când o persoană a fost internată în ambulator cu o altă maladie 
sau a suferit o intervenție chirurgicală, fiind infectată cu COVID-19 în spital. 

Trebuie să menționăm și situația în care unii pacienți sunt forțați să aibă tratament 
la domiciliu, astfel încât aceștia sunt tratați singuri fără supraveghere medicală obligatorie. 
Sănătatea lor este pusă în pericol, deoarece o persoană care nu are pregătire medicală nu 
poate monitoriza starea sănătății sale și nici a determina dacă au survenit unele 
complicații din cauza COVID-19 sau dacă aceasta s-a agravat, ceea ce poate duce la 
complicații ireversibile. 

Referindu-ne la încălcarea dreptului la protecția sănătății trebuie să menționăm 
articolul 15 al CEDO [7], pe care considerăm oportun să-l redăm integral. Acesta prevede 
posibilitatea derogării de la prevederile Convenției în caz de stare de urgență: 

1. În caz de război sau de alt pericol public ce amenință viața națiunii, orice Înaltă 
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Parte Contractantă poate lua măsuri care derogă de la obligațiile prevăzute de prezenta 
Convenție, în măsura strictă în care situația o impune și cu condiția ca aceste măsuri să 
nu fie în contradicție cu alte obligații care decurg din dreptul internațional. 

2. Dispoziția precedentă nu permite nici o derogare de la articolul 2 (care 
reglementează dreptul la viață), cu excepția cazului de deces rezultând din acte licite de 
război, și nici de la articolele 3, 4 (paragraful1) și 7 (care se referă la interzicerea torturii, 
sclaviei și pedepse fără lege). 

3. Orice Înaltă Parte Contractantă ce exercită acest drept de derogare îl informează 
pe deplin pe Secretarul General al Consiliului Europei cu privire la măsurile luate și la 
motivele care le-au determinat. Aceasta trebuie, de asemenea, să informeze Secretarul 
General al Consiliului Europei și asupra datei la care aceste măsuri au încetat a fi în 
vigoare și dispozițiile Convenției devin din nou deplin aplicabile. 

În conformitate cu Hotărârea Parlamentului RM privind declararea stării de urgență 
nr.55 [12] Parlamentul Republicii Moldova va informa, în termen de 3 zile, Secretarul 
General al ONU și Secretarul General al Consiliului Europei despre prezenta hotărâre și 
cauzele adoptării acesteia (art.5). Respectiv, observăm că toate procedurile legale care 
trebuiau să fie respectate au fost respectate în conformitate cu prevederile dreptului 
național și internațional.  

 
Concluzii 

La finele prezentei analize putem conchide, că în această perioadă oamenii sunt 
limitați în dreptul la protecția sănătății, dar în conformitate cu legislația internațională, statul 
poate limita oamenii în exercitarea dreptului lor în timpul stării de urgență. Putem remarca 
faptul că declararea unei stări de urgență restricționează, chiar și în unele cazuri, privează 
oamenii de unul dintre cele mai importante drepturi – dreptul la protecția sănătății, dar 
limitarea acestui drept este absolut legală, deoarece toate normele de legislație națională 
și internațională au fost respectate.  

Este evident faptul, că pandemia COVID-19 a luat prin surprindere întreaga 
omenire, ce a dus la zdruncinarea sistemelor de sănătate, a economiei mondiale și a 
agendelor sociale ale tuturor statelor. Considerăm, că unicul lucru pe care îl putem efectua 
este depistarea încălcării dreptului la protecția sănătății pentru a preveni în viitor 
încălcarea acestuia în caz de declarare a stării de urgență. 
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Abstract 
In criminal proceedings, probation occupies a central place. In order to make a 

decision that will influence the lives of some people, the prosecutor and the judge must be 
fully aware of the reality of all the circumstances of the case, and be convinced that the 
solution they adopt is only the correct one. However, this decision - to send or not to sue, 
or to convict or acquit a person - is fundamentally determined by the activity of 
administering evidence. Means of evidence and evidentiary proceedings are of particular 
importance in criminal proceedings, as, together with evidence, they are closely linked to 
the realization of the basic rule of truth, as well as to the fact that in most criminal 
proceedings there are problems related to evidence and means of proof. Therefore, it must 
be established whether the deed exists and by whom it was committed, whether it meets 
all the constitutive elements of a crime and whether the perpetrator will be criminally liable 
for his deed. 

Cuvinte cheie: criminal proceedings, probation, the confession of the accused, 
witness statements, verdict. 

 
Concepţiile juridice referitoare la finalitatea şi modul de folosire a probelor în 

procedura judiciară au evoluat mult manifestîndu-se variat în dependenţă de tipul 
procesului penal.  Mijloacele de probă au evoluat în strînsă legătură cu evoluţia istorică a 
sistemelor de probaţiune adoptate în diferite etape istorice, astfel că unele dintre acestea 
au dispărut, altele s-au menţinut, iar altele au evoluat [6., p. 19]. Adevărul ce se descoperă 
cu ajutorul probelor nu ne va duce la descoperirea fidelă a realităţii, dar ne va duce la 
certitudinea lui [3., p. 15]. 

În orînduirea primitivă, soluţionarea conflictelor între persoane era rezolvată de 
obicei pe calea răzbunării între rudele părţilor între care a izbucnit iniţial conflictul. În faza 
primitivă nu exista o reglementare a probelor, iar aprecierea celor care judecau asupra 
probelor era suverană şi absolută, fără a mai fi nevoie de a menţiona care au fost 
elementele ce au servit la formarea convingerii asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei celui 
judecat [13. p. 497].  

O analiză în acest sens este elucidată de Alexandru Sava, care divizează evoluţia 
sistemului probator în trei etape: 

1) Probele în procesul acuzatorial antic. Specific acestei perioade era faptul că 
dezbaterile erau orale, publice şi contradictorii, existînd deci un minim de garanţii că 
decizia lui “judex” nu se fundamenta pe elemente aleatorii. Pe de altă parte însă, lipsea 
faza de anchetă sau de instrucţie prealabilă, iar judecătorul asista pasiv la administrarea 
probelor de către părţi. Cel puţin în stadiul primitiv, din antichitate al acestui tip de proces, 
cel care împărţea dreptatea îşi forma o convingere pur subiectivă şi necontrolabilă, în care 
intuiţia juca un rol determinant. Judecătorul avea o libertate totală în aprecierea probelor, o 
simplă impresie de adevăr, pe care nu era obligat s-o justifice, era suficientă pentru a-l 
convinge şi determina să încline balanţa. Deşi se foloseau ca probe şi relatările martorilor, 
ori luarea pe garanţie sub jurămînt de către persoanele care-l cunoşteau pe acuzat, o 
importanţă deosebită în formarea convingerii o avea mărturisirea, căreia i se dădea 
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întotdeauna valoare de credibilitate [17., p. 24]. 
Astfel, în această perioadă, deşi la judecată erau prezentate o serie de elemente 

obiective, se poate spune că în cristalizarea convingerii o influenţă hotărîtoare o aveau 
factorii subiectivi, între aceştea, probabil că nu lipseau simpatia sau antipatia faţă de 
acuzat sau de victimă, suficienţa, bunul plac, indignarea [18., p. 163]. 

2) Probele cu caracter religios. După această perioadă, sistemul probelor ajunge în 
faza religioasă în care prin intervenţia divinităţii se ajungea la stabilirea vinovăţiei sau 
nevinovăţiei. Sistemul probator în acest context, se obţinea pe calea duelului judiciar, 
ordaliilor, anumite forme de jurămînt, astfel încît judecata lui Dumnezeu arăta de partea 
cui este dreptatea. 

Mărturisirea a continuat să fie un important mijloc de probă şi în perioada tîrzie a 
procesului acuzatorial, din perioada fărîmiţării feudale, cînd probele au căpătat un caracter 
religios [18., p. 61]. Omnipotenţa specifică judecătorului antic s-a menţinut o vreme, 
fiecare baron fiind suveran pe domeniul lui, seniorul concentrînd netulburat puterea 
politică, administrativă, militară şi distribuirea justiţiei. Treptat însă, sub influenţa 
perceptelor religioase, în Evul mediu au fost instaurate probe categorice, care practic 
subordonau dreptatea forţei fizice şi celei supranaturale. Această perioadă se caracteriza, 
după cum am menţionat mai sus, prin invocarea lui Dumnezeu şi recurgerea la ordalii, 
considerînde-se că prin infracţiune se leza divinitatea, iar judecata se făcea în numele 
acesteia [17., p. 26]. 

Ionescu-Dolj I. ia Franţa ca exemplu pentru procedura acuzatorie, pe care această 
ţară a cunoscut-o în toată epoca barbară şi o parte din Evul mediu. De altfel, acest autor 
împarte sistemele de probaţiune în trei perioade: faza religioasă - din cele mai vechi 
timpuri pînă la jumătatea sec. al XVII-lea; faza sistemului de probe legale şi faza 
sistemului de probe morale sau intimei convingeri [15., p. 39]. 

Procedura judecăţii se exercita de un dregător sau vornic, care putea pronunţa 
amenzi, pedepse corporale sau chiar condamnarea la moarte. 

Mijlocul de probă principal era mărturisirea acuzatului, dacă acesta nu mărturisea, 
el trebuia să-şi dovedească inocenţa printr-un purgatoriu - jurămîntul său, însoţit de un 
număr de jurători sau cojurători, care îi afirmau solemn moralitatea [15., p. 40]. Jurătorii 
erau oameni din aceeaşi categorie socială cu cei împricinaţi, această procedură se numea 
“a lua legea”. Partea care pierdea putea să ceară un număr dublu de jurători spre a-şi 
dovedi nevinovăţia, putîndu-se merge de la 6 la 12, apoi la 24 şi chiar la 48 de jurători. 
Aceşti jurători erau convocaţi printr-un “răvaş”, care cuprindea în afară de numele lor, 
pricina care urmau să o cerceteze, ziua şi locul de adunare, precum şi numele dregătorului 
însărcinat cu supravegherea procesului. Instituţia jurătorilor a fost răspîndită pînă la 
apariţia legilor scrise, iar în  procesul penal prin jurămîntul lor susţineau o parte în proces, 
aveau o bună reputaţie, doar că jurămîntul lor era unul de credulitate şi nu de veritate [14., 
p. 251]. 

În afară de instituţia jurătorilor, în acea perioadă s-a mai folosit ca probă şi 
“jurămîntul cu brazda” mai mult în procese de ordin patrimonial, menţinîndu-se această 
probă chiar pînă la sfîrşitul sec. al XIX-lea [5., p. 211]. 

Alternativ, exista duelul judiciar, care consta într-o luptă cu adversarul, pentru 
susţinerea dreptului său. Dacă nici astfel judecătorul nu-şi forma convingerea, intervenea 
judecata lui Dumnezeu, care se făcea prin intermediul ordaliilor, de exemplu, apa fiartă: se 
introducea braţul acuzatului pînă la cot şi, dacă nu se observau urme de arsură, concluzia 
era inocenţa; fierul roşu: trebuia ţinut în mînă şi dacă nefericitul nu se ardea, aceeaşi 
concluzie - inocenţa; apa rece: cu mâinile şi picioarele legate, acuzatul era aruncat în rîu şi 
dacă apa nu-l ţinea la suprafaţă, se impunea concluzia vinovăţiei acestuia; întrebuinţarea 
torturii era rezervată sclavilor [15., p. 40]. 
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3) Sistemul probelor formale. În perioada tîrzie a Evului mediu, cînd monarhul avea 
întreaga putere în stat, a apărut procesul de tip inchizitorial, care a introdus atît o anumită 
sistemtizare în administrarea probelor, cît şi faza de anchetare a celui suspectat, 
prealabilă judecăţii. Acest proces s-a dezvoltat mai întîi în dreptul canonic, la tribunalele 
ecleziastice, cu prilejul urmăririi ereticilor şi a marilor criminali [17., p. 27]. Formarea 
acestui tip de proces a fost favorizată şi de centralizarea puterii în mîinile monarhului 
absolut, astfel încît interesele puterii au început să predomine decisiv asupra celor 
individuale, într-un stat din ce în ce mai autoritar. Totuşi, un principiu cardinal din dreptul 
public îşi are sursa în concepţia dominantă în acele vremuri: faptul că infracţiunea aduce 
atingere nu numai victimei, ci şi intereselor statului, din acest motiv statul se vedea obligat 
să organizeze represiunea penală, pedeapsa fiind văzută ca o pedeapsă publică legitimă 
faţă de toţi cei care nesocotesc interesele publice [17, p. 28]. 

Specific acestui proces era sistemul probelor formale sau legale, legea prestabilea 
şi ierarhiza forţa doveditoare a mijloacelor de probă. Recunoaşterea era considerată ca 
regina probelor. Judecătorul avea rolul de a constata dacă există proba prestabilită de 
lege şi de a-i acorda forţa probantă. Declaraţia unui singur martor nu avea valoare, deci 
conta numărul lor şi nu calitatea mărturiei, obţinerea mărturisirii devenise o obsesie pentru 
inchizitori, aceştea obţinînd-o prin tortură. Tortura putea fi un mijloc de instrucţie, pentru a 
obţine mărturisirea, dar putea fi utilizată şi după condamnare, înainte de execuţie, pentru a 
descoperi pe evantualii complici. Corpul delict, de asemenea, avea prioritate, iar actul scris 
avea putere doveditoare mai mare decît proba testimonială. Celelalte probe fixate puteau 
fi experţii, constatările personale ale judecătorului, prezumţiile şi indiciile [15., p. 206]. 
Proba completă putea să rezulte din mărturisirea coroborată cu existenţa corpului delict, 
din depoziţiile concordante a doi martori etc. Un singur martor reprezenta “o jumătate de 
probă”, însă existenţa lui autoriza tortura pentru obţinerea mărturisirii. Proba “uşoară” lăsa 
să planeze unele bănuieli, fiind însă insuficientă pentru a pronunţa condamnarea sau 
achitarea. Proba “imperfectă”, numită “început de probă”, la fel, nu servea pentru 
condamnare. Indiciile erau: uşoare, grave, violente. Două indicii violente egalau jumătate 
de probă, patru uşoare constituiau unul violent etc [17., p. 28]. 

În momentul cînd se constata proba considerată ca suficientă, judecătorul era 
obligat să condamne, indiferent de convingerea lui, era valabilă însă şi situaţia inversă. 
Conştiinţa judecătorului era practic, înlăturată, iar convingerea intimă, înlocuită de o 
operaţie de cuantificare. Astfel, în lipsa unui număr prestabilit de probe, cel acuzat nu 
putea fi condamnat, perioada de judecată se lungea foarte mult, tocmai în vederea 
strîngerii numărului necesar de dovezi care realiza cuantumul necesar ce indica vinovăţia. 
În formarea convingerii, absurdul ordaliilor nu a fost înlocuit decît de absurdul unui 
formalism extrem, care nu permitea nici o abatere, de genul influenţei vreunui factor 
subiectiv. În mod evident, acest tip de proces favoriza prea mult acuzarea, suprimînd 
majoritatea garanţiilor acuzaţilor. S-a ajuns astfel la excese, care au şi dus la discreditarea 
sistemului [18., p.11]. 

4) Procesul penal mixt. În secolul al XVIII-lea, ideile iluministe au favorizat, iar 
Revoluţia franceză de la 1789 a confirmat raţiunea în justiţie, permiţînd înlocuirea probelor 
formale cu sistemul liberei aprecieri a probelor, bazat pe convingerea suverană şi 
necenzurabilă a judecătorului [17., p. 29]. Factorul divinitate a fost înlăturat, atît din 
justificarea urmăririi unei proceduri, cît şi din determinarea gradului de vinovăţie a celui 
cercetat şi judecat. Sistemul liberei aprecieri a probelor combină atît subiectivismul de tip 
acuzatorial, cît şi enumerarea unor criterii şi a mijloacelor de probă din perioada probelor 
formale, eliminînd însă exagerările proprii celor două sisteme depăşite. Altfel spus, 
trăsături ale procesului inchizitorial au fost menţinute în faza prealabilă judecăţii, iar 
caracteristici ale procesului penal acuzatorial au fost păstrate pentru faza judecăţii. 
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Sesizarea instanţei de judecată este încredinţată unui organ specializat, procuratura, cu 
posibilitatea ca, într-un număr de cauze, instanţa de judecată să fie sesizată direct de 
persoana vătămată. 

Pentru a descoperi infracţiunile şi a identifica pe infractori, pentru a strînge probele 
din care să se facă concluzia dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată, 
organe specializate, altele decît judecătorul care judecă, desfăşoară o activitate de 
informare şi instrucţie prealabilă, care urmează regulile procesului inchizitorial, procedura 
fiind secretă, scrisă şi necontradictorie, tortura a fost oficial abolită. În faza de judecată, 
instanţa compusă din judecători de profesie, în unele cazuri din cetăţeni, dezbate cauza în 
prezenţa procurorului, a părţilor şi a apărătorilor lor, în şedinţă publică, orală şi 
contradictorie, cu asigurarea dreptului la apărare. În acest mod erau adoptate în faza de 
judecată, elementele pozitive ale procesului penal acuzatorial [18., p. 11]. 

Mijloacele de probă sunt întîlnite și în istoria dreptului românesc din cele mai vechi 
timpuri. În sec. IV-VIII în Dacia procesul se judeca în contradictoriu, se începea cu 
plîngerea reclamantului, iar ambele părți, fiind egale se întrec aducînd probe [1., p. 23]. 

Procesul se putea termina atît cu decizia de condamnare, cît și cu împăcarea 
părților în proces. Partea în process care afirma ceva, trebuia să-și aducă minimum șase 
jurători, după cum am menționat mai sus. Partea care se apăra, trebuia să aducă un 
număr dublu de jurați [11., p. 51]. jurămîntul pe cruce sau pe evanghelie putea fi prestart 
atît de martori, cît și de părțile în proces. Se aplicau și probele material. În ,,Legea țăriiˮ 
existau două forme de proces: cu prinderea urmei și căutarea lucrului dispărut. Pînă la 
instaurarea dominației otomane, în statele Române ca infracțiune contra justiției era 
pedepsită depunerea mărturiilor false. În această perioadă process este unic, în esență 
contradictoriu, dar apar și elemente ale procesului penal, în special la examinarea celor 
mai grave infracțiuni. În timpul dominației Otomane, atît dreptul penal, cît și cel de 
procedură s-au dezvoltat, au devenit mai complicate, avîndu-se în vedere noile relații 
social-politice ale vremurilor. Depunerile de mărturii false erau sancționate cu pedepse de 
mutilare corporal și amendă juridică. Pe cauzele răufăcătorilor au început a fi aplicate 
elemente de intimidare ca tortura și confruntarea. Cele mai valoroase probe în justiție se 
socoteau documentele scrise [16., p. 52]. 

În procesul judiciar al Moldovei și al Valahiei în timpul regimului fanariot, sec. XVIII-
XIX, au intervenit unele schimbări, multe dintre care sunt legate de numele lui Constantin 
Mavrocordat. Deciziile judecătorești devin mai ample, mai argumentate, cu motivație, se 
fac trimiteri la textile din legi. Crește rolul probelor raționale, în primul rînd al celor scrise și 
al corpurilor delicate. Tortura nu se aplica sau se aplica foarte rar [4., p. 11]. 

În prima jumătate a sec. XIX se încearcă modernizarea dreptului. Importanța 
monumentelor dreptului scris este în creștere, apar actele de valoare constituțională cum 
au fost proiectul Constituției din 1882, dar care nu s-au realizat integral, regulamentele 
organice. În 1820-1826, în Moldova au fost tipărite prima și a doua parte a Condicii 
Criminalicești, care de fapt era un cod penal și de procedură penală [1., p. 101]. 

În procesul penal de tip modern, perfecţionat de-a lungul timpului, care este 
fundamentat pe principiile libertăţii aprecierii probelor şi ale convingerii intime, au fost pe 
larg introduse metodele şi mijloacele tehnice şi ştiinţifice, folosite în special pentru găsirea, 
ridicarea, conservarea şi uneori pentru interpretarea probelor. 

În prezent, sistemul probator este guvernat de libertatea de a folosi orice mijloc de 
probă şi procedeu probatoriu prevăzute de legislaţia în vigoare, care să conducă la aflarea 
adevărului în cadrul procesului penal. 

Rolul procesului penal este acela de a intermedia între săvîrşirea faptei şi ispăşirea 
pedepsei. Va trebui să suporte sancţiune, cel, care în urma unei proceduri judiciare, se 
dovedeşte că a comis, cu vinovăţie, o faptă prevăzută de legea penală. Pentru a se ajunge 
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la această finalitate, sau pentru a constata că, dimpotrivă, o persoană este nevinovată, 
organul judiciar, procuror sau judecător, are nevoie de o serie de instrumente specifice 
pentru a reuşi să afle adevărul cu privire la faptă şi la persoana care a comis-o [19., p. 34]. 

Datele de fapt care asigură soluţionarea cauzei penale pot fi administrate în 
procesul penal prin intermediul mijloacelor de probă. Noţiunea de “mijloc de probă” 
necesită delimitare cu noţiunea de “probă”. Împrejurarea de fapt, care duce la o concluzie 
de vinovăţie sau nevinovăţie, nu se poate confunda cu mijlocul prin care această 
împrejurare este cunoscută sau demonstrată [20., p. 358]. 

 Deasemenea, noţiunea de “mijloc de probă” necesită delimitare de noţiunea de 
“procedeu probatoriu”. Procedeele probatorii nu constituie o categorie a mijloacelor de 
probă, ci modul de a proceda în folosirea mijloacelor de probă [36, p. 170]. Per ansamblu, 
mijloacele de probă pot fi considerate ca acele căi prin intermediul cărora datele de fapt 
care au o importanţă în soluţionarea unei cauze penale pot fi utilizate legal într-o cauză 
penală [10., p. 216].  

Trebuie amintit faptul că, în nici un caz, o împrejurare de fapt care conduce la o 
concluzie de vinovăție ori de nevinovăție nu poate fi confundată cu mijlocul prin care o 
asemenea împrejurare este cunoscută sau demonstrată [12., 287 p.;]. 

Mijloacele de probă sunt exhaustiv enumerate în art. 93 din Codul de procedură 
penală, acestea sunt: declaraţiile bănuitului, învinuitului, inculpatului, ale părţii vătămate, 
părţii civile, părţii civilmente responsabile, martorului, raportul de expertiză, corpurile 
delicte, procesele verbale privind acţiunile de urmărire penală şi ale cercetării 
judecătoreşti, documentele, înregistrările audio-video, fotografiile, constatările tehnico-
ştiinţifice şi medico-legale. Enumerarea mijloacelor de probă prevăzute de Codul de 
procedură penală este exhaustivă, ceea ce înseamnă că nu pot fi utilizate în procesul 
penal şi alte mijloace de probă [20., p. 359]. 

În literatura de specialitate, în calitate de mijloace de probă întîlnim: capcanele 
criminalistice, controalele economice, folosirea poligrafului, audierea sub influenţa 
narcoticelor, a hipnotismului, a interogatoriilor de lungă durată etc. Aceste mijloace de 
probă au fost acceptate de unele legislaţii şi refuzate de altele. Se pune problema dacă 
pot face parte din procedeele probatorii ale unei ţări civilizate. Orice mijloc de probă nu 
trebuie să lezeze dreptul la tăcere al acuzatului, precum şi integritatea fizică şi morală a 
acestuia. De aceea probele trebuie să fie loiale [19., p. 180]. 

La fel de discutat este şi procedeul prelevării de sînge, care la noi în ţară se 
foloseşte în cazul infracţiunilor în domeniul transporturilor [19., p. 181]. 

Pentru asigurarea unui proces echitabil este admisă regula potrivit căreia probele 
pot fi administrate prin orice mijloc prevăzut de lege, în doctrina română denumit libertatea 
mijloacelor de probă, în sensul că organul de urmărire penală sau instanţa de judecată, 
pot folosi oricare din mijloacele de probă enumerate în Capitolul III al Codului de 
procedură penală [3., p. 145]. Totuşi de la regula generală există unele derogări prevăzute 
de art. 97 din Codul de procedură penală care relevă că unele circumstanţe pot fi 
constatate doar prin anumite mijloace de probă. 

Legea procesual penală determină nu numai mijlocul prin care probele pot fi 
utilizate, dar şi procedeele prin care aceste mijloace de probă pot fi obţinute, unele 
mijloace de probă pot fi obţinute prin diferite procedee probatorii. Spre exemplu, mijloacele 
materiale de probă pot fi obţinute atît în cadrul cercetării la faţa locului, cît şi al percheziţiei 
sau ridicării, sau declaraţiile învinuitului se obţin prin audiere, interogare, confruntare. 
Înscrisurile pot fi cercetate prin traducere, mijloacele materiale de probă pot fi cercetate 
prin constatare tehnico-ştiinţifică sau expertiză etc [20., p. 170]. Legiuitorul nu a 
sistematizat procedeele probatorii, ci s-a limitat doar la a se referi la unele operaţiuni prin 
intermediul cărora organele judiciare, sau părţile, atunci cînd legea permite, au posibilitate 
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să ia contact cu mijloacele de probă, respectiv să le prezinte în instanţă. Aceste operaţiuni 
pot lua forme diverse şi ele sunt menţionate în Codul de procedură penală, de regulă, la 
descrierea fiecărui mijloc de probă [17., p. 11]. Există însă şi cîteva secţiuni care 
reglementează de sine stătător un număr de procedee probatorii: confruntarea, percheziţia 
şi ridicarea de obiecte şi documente, cercetarea la faţa locului, reconstituirea faptei [7..]. 

În doctrină se consideră că enumerarea limitativă a mijloacelor de probă 
corespunde sistemelor care nu cunosc instituţia juriului, în celelalte sisteme se acordă 
judecătorului posibilitatea de a accepta o varietate mai mare de mijloace de probă, 
apreciindu-se că această diversitate convine mai mult membrilor juriului, lipsiţi de o 
pregătire juridică [20., p. 359]. Această părere este discutabilă, deoarece tocmai 
pregătirea şi experienţa de specialitate a judecătorului poate să-i ofere acestuia un 
fundament suficient de solid pentru a fi capabil să aprecieze cu rigurozitate un evantai 
suficient de larg al mijloacelor de probă, pe cînd juriul, fără această experienţă juridică, ar 
prefera, probabil, un segment mai restrîns al mijloacelor de probă, pentru că unul prea 
mare ar favoriza şi evaluări prea laxe, ori subiective [17.,p. 12]. 

Mijloacele de probă şi procedeele probatorii au o importanţă deosebită în procesul 
penal, întrucît, împreună cu probele, sunt strîns legate de realizarea regulii de bază a 
aflării adevărului, cît şi pentru faptul că în cea mai mare parte a procesului penal se pun 
probleme legate de probe şi mijloace de probă. De aceea trebuie să se stabilească dacă 
fapta există şi de cine a fost săvîrşită, dacă întruneşte toate elementele constitutive ale 
unei infracţiuni şi dacă făptuitorul va răspunde penal pentru fapta sa [2. p. 258]. 

Legiuitorul, în scopul sistematizării utile a normelor procesual penale, a inclus 
dispoziţiile ce ţin de reglementarea mijloacelor de probă şi a procedeelor probatorii în 
acelaşi titlu în cadrul Codului de procedură penală [8., p. 216]. 

Garanţia realizării unui aspect al legalităţii în cadrul procesului penal, al cărui scop 
acţional este acumularea de date faptice care ulterior vor dobîndi calificativul de „probă”, 
este direct determinată de respectarea unor exigenţe înaintate faţă de aceste elemente de 
fapt, exigenţe expuse reieşind din natura şi caracterul informaţiei pe care o furnizează, cît 
şi de particularităţile cauzei aflate în cercetare, în plan special. Denumite diferit în literatura 
de specialitate, esenţa lor se defineşte drept, acele semne caracteristice ale probelor, 
absolut necesare, a căror lipsă nu permite de a le utiliza într-o asemenea calitate. Anume 
asigurarea prezenţei acestor semne determină respectarea strictă a prevederilor 
procesuale în materie, pe de o parte, iar pe de alta analiza multilaterală, obiectivă şi 
completă a informaţiei pe care o prezintă, permite a constata dacă probele sînt: pertinente, 
concludente, utile, pentru ca astfel să devină şi admisibile.  

Atunci cînd vorbim despre mijloacele de probă şi procedeele probatorii, este 
oportun să elucidăm conceptul de administrare a probelor. Astfel, legea procesual penală 
conţine o reglementare expresă la art. 100 alin. (1) Cod de procedură penală, care 
stabilește că administrarea probelor constă în folosirea mijloacelor de probă, în procesul 
penal, care presupune strîngerea şi verificarea probelor, în favoarea şi în defavoarea 
învinuitului/inculpatului, de către organul de urmărire penală din oficiu sau la cererea altor 
participanţi la proces, precum şi de către instanţă, la cererea părţilor, prin procedeele 
probatorii prevăzute de Codul de procedură penală. Astfel, pentru a deveni admisibilă 
proba trebuie să fie dobîndită conform procedeelor probatorii prevăzute, derivînd din 
mijloacele de probă expres reglementate. 

Administrarea probelor prezintă, pentru activitatea de înfăptuire propriu-zisă şi de 
contribuire la înfăptuirea justiţiei pe cauze penale, importanţă nu numai din perspectiva 
constituirii drept mijloc principal de realizare a probatoriului, dar şi din cel al faptului că 
asigurarea regulilor pe care respectivul le impune, constituie premisa esenţială şi 
obligatorie a admisibilităţii probelor colectate. 
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Astfel, Codul de procedură penală în alin. (1) art. 95, confirmă că admisibilitatea 
probelor se află în raport de dependenţă directă cu administrarea acestora [7]. Poziţia 
doctrinară în domeniu porneşte de la considerarea „admisibilităţii” drept cerinţă 
desinestătătoare înaintată faţă de elementele de fapt, pentru a deveni probe, dar care 
constituie, totuşi, rezultatul şi finalitatea prezenţei celorlalte cerinţe [9., p. 43]. Concluzia se 
impune direct din conţinutul normativ al textului de la art. 95 alin.(1) Cod de procedură 
penală, potrivit căruia sînt admisibile probele pertinente, concludente şi utile administrate 
în conformitate cu prezentul Cod .  

Admisibilitatea este calitatea probei de a fi admisă pentru soluţionarea cauzei 
penale, pentru existenţa cărora este necesară întrunirea cîtorva condiţii: 

    1) pertinenţă, concludenţă, utilitate; 
    2) administrarea probelor ce întrunesc condiţiile prevăzute în pct. 1), în 

conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. 
Primul aspect al admisibilităţii este de conţinut, adică vizează elementul interior al 

circumstanţelor de fapt, iar al doilea se referă la elementul materializat al activităţii 
organului de urmărire penală. Pertinenţa este exigenţa procesuală înaintată faţă de o 
probă ce presupune legătura acesteia cu cauza penală, concludenţa se referă la calitatea 
probei pertinente de a contribui la soluţionarea cauzei penale, iar utilitatea determină 
necesitatea respectivului element de fapt pentru soluţionarea cauzei penale.  

Conform art. 95 alin. (2) Cod de procedură penală, chestiunea admisibilităţii datelor 
în calitate de probe o decide organul de urmărire penală, din oficiu sau la cererea părţilor, 
ori, după caz, instanţa de judecată. Aprecierea admisibilităţii este şi în acest caz lăsată 
subiectului oficial, urmînd ca acesta, drept rezultat al verificărilor efectuate să stabilească 
întrunirea elementelor necesare prevăzute de art. 95 Cod de procedură penală. 

Aprecierea admisibilităţii nu poate fi considerată ca fiind legală dacă nu sunt 
verificate drept existente şi cerinţele anterior enunţate, atît la etapa anterioară administrării 
propriu-zise, cît şi ulterior acesteia. Există, însă, cîteva exigenţe fundamentale pe care 
admisibilitatea le impune anume procesului de administrare a probelor [9., p. 44]: 

- Alegerea şi aplicarea procedeului probatoriu corespunzător. Prin procedeu 
probatoriu se înţelege, după cum am menţionat mai sus, acţiunea procesuală în rezultatul 
căreia se dobîndesc probele. Categoria procedeelor probatorii este destul de vastă, deşi 
legea le reglementează exhaustiv. Constituie procedee probatorii potrivit Codului de 
procedură penală: cercetarea la faţa locului, percheziţia şi ridicarea de obiecte şi 
documente, dispunerea şi efectuarea expertizei, constatărilor tehnico-ştiinţifice şi medico-
legale, examinarea corporală, exhumarea cadavrului, colectarea de mostre pentru 
cercetare comparativă, confruntarea, audierea, interceptarea comunicărilor, sechestrarea 
corespondenţei, experimentul şi reconstituirea faptei, precum şi prezentarea de probe în 
cadrul audierii [8., p. 44]. 

Drept efect, introducerea în proces a probelor prin oricare alt mijloc, decît cel expres 
prevăzut şi oportun generează inadmisibilitatea probei. Oportunitatea procedeului 
probatoriu derivă din circumstanţele de fapt ale procesului de administrare, pe de o parte 
şi de cele ale cauzei pe de alta. Uneori legea determină condiţia aplicării excepţionale a 
unui anume procedeu probatoriu. Aşa spre exemplu, art. 125 alin.(1) Cod de procedură 
penală, stabileşte posibilitatea recurgerii la percheziţie numai atunci cînd probele nu pot fi 
obţinute drept rezultat al altor acţiuni procesuale [7.].    

Procedeul probatoriu determină calea strîngerii probelor, de aceea este esenţial a 
urma exigenţele normative vizînd asigurarea drepturilor fundamentale la aplicarea lor, în 
scopul evitării unei eventuale neadmiteri a respectivelor la demonstrarea elementelor 
obiectului probatoriului.  

- Mijlocul cuvenit. Alegerea căii de colectare a probelor şi respectarea regulilor 
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stabilite în acest sens de Codul de procedură penală nu sunt prin sine însele suficiente 
pentru a asigura admisibilitatea. Este necesar, în acest sens şi mijlocul de probă sa fie cel 
cuvenit, adică unul din cele pe care îl prevede legea şi care rezultă din natura procedeului 
probatoriu aplicat. Reiterăm că Codul de procedură penală prevede expres şi exhaustiv 
mijloacele de probă, la art. 93 alin. (2) . 

Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122 din 14.03.2003. În 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 104-110 din 12.06.2003.]. Este absolut 
imperativă asigurarea corespunderii mijlocului de probă cu procedeul probatoriu ales 
pentru administrarea probei. Astfel, mijlocul de probă dobîndit în rezultatul efectuării 
expertizei nu poate fi un proces-verbal, ci doar un raport întocmit în acest sens de către 
persoana în sarcina căreia a fost pusă efectuarea respectivelor investigaţii. 

- Fixarea corespunzătoare a rezultatelor acţiunilor procesuale. Indiferent dacă sunt 
declaraţii, obiecte ori documente mijloacele de probă trebuie să fie în mod obligatoriu 
fixate potrivit procedurii prestabilite de lege. Normele care reglementează acţiunile 
procesuale fixează de fiecare dată şi obligaţia subiectului oficial de a întocmi procese-
verbale, de a face fotografieri, mulări, înregistrări audio-video. Spre exemplu art. 118 alin. 
(3), 122 alin (1), 123 alin. (2) Cod de procedură penală conţin o astfel de reglementare, iar 
art. 260-261 Cod de procedură penală stabilesc procedura de întocmire şi conţinutul 
acestora [7.]. Din toate modalităţile posibile, de fixare, procedura penală determină ca 
obligatorie, ca regulă, anume procesul-verbal. Nu există nici o excepţie în acest sens. 

- Inadmisibilitatea probelor dobîndite cu încălcări esenţiale ale prevederilor 
normative. Pentru asigurarea respectării procedurii de administrare a probelor şi a 
limitărilor admise de lege ale drepturilor fundamentale, au fost instituite garanţii 
suplimentare, legate nemijlocit de respectivul proces. Deoarece colectarea probelor 
constituie o sarcină şi în acelaşi timp un scop al procesului penal, anume de ea sunt 
legate cele mai importante garanţii procesuale, ale drepturilor fundamentale şi ale scopului 
procedurii penale. Astfel, art. 94 Cod de procedură penală determină datele neadmise ca 
probe în procesul penal, prin identificarea rigorilor procesuale care nu au fost respectate în 
cadrul administrării [9., p. 48].  

- Capacitatea procesuală a subiectului de a administra probe prevăzută la art. 100 
Cod de procedură penală, prin însăşi definirea administrării probelor, identifică subiecţii în 
drept a realiza acest tip al activităţii procesual penale: organul de urmărire penală la faza 
prejudiciară şi instanţa de judecată, respectiv şi evident la faza judiciară. 

Modul în care aceştea intervin în administrare, drept efect al principiilor oficialităţii şi 
contradictorialităţii sunt diferite. Organul de urmărire penală, în virtutea rolului activ, atribuit 
de principiul oficialităţii şi accesului liber la justiţie, conform art. 19 alin (3), art. 28 şi art. 
254 Cod de procedură penală [7], va fi în drept să efectueze administrarea probelor fără a 
fi necesară o sesizare sau solicitare în acest sens din partea altor persoane sau organe, 
deşi acestea sunt admisibile, constituind modalitatea de participare în probatoriu a 
subiecţilor neoficiali. Instanţa însă, pentru garantarea imparţialităţii nu poate interveni în 
probatoriu, decît la cererea procurorului sau, după caz a celorlalte părţi la proces.  

Excepţionale sunt situaţiile cînd instanţa ar putea administra probe din oficiu, şi aici 
vorbim despre expertiza obligatorie, care din anumite considerente nu a fost dispusă la 
faza de urmărire penală sau a situaţiilor în care legea atribuie expres respectivul drept 
instanţei de judecată. În plus, legea procesual penală oferă şi apărătorului dreptul de a 
participa la administrarea probelor, dar conţinutul şi sfera acţiunilor ce pot fi realizate de 
acesta sunt semnificativ limitate, în raport cu competenţele atribuite în acest sens 
procurorului sau organului de urmărire penală. Potrivit art. 100 alin (2) Cod de procedură 
penală, apărătorul admis în proces, este în drept [7]: 

    a) să solicite şi să prezinte obiecte, documente şi informaţii necesare pentru 
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acordarea asistenţei juridice, inclusiv să poarte convorbiri cu persoane fizice dacă acestea 
acceptă să fie audiate în modul stabilit de lege; 

    b) să solicite certificate, caracteristici şi alte documente de la diferite organe şi 
instituţii care pot să le elibereze în modul stabilit; 

    c) în interesul asistenţei juridice să solicite, cu consimţămîntul persoanei pe care 
o apără, opinia specialistului pentru explicarea chestiunilor care necesită cunoştinţe 
speciale. 

Afară de aceste trei posibilităţi, exhaustiv stabilite pentru apărător, nu există o altă 
modalitate în care el ar putea participa în administrarea probelor fără ca ele să nu fie 
afectate de inadmisibilitate. Acesta nu va putea efectua spre exemplu percheziţie, 
cercetare la faţa locului sau audiere, dat fiind faptul că respectivele sunt procedee 
probatorii aflate în competenţa exclusivă a organului de urmărire penală, ca de fapt şi 
majoritatea acestora. Participarea apărătorului în administrarea probelor este astfel 
limitată, dar nu însă şi în probatoriu. Acesta are posibilitatea de a propune organului de 
urmărire penală aplicarea procedeelor probatorii aflate în competenţa exclusivă, iar refuzul 
neîntemeiat este susceptibil de contestare [9., p. 48].  

În urma studiului ştiinţific realizat, generalizând cele consemnate în conţinutul 
propriu-zis al articolului  putem desprinde următoarele idei și concluzii, în special: 

1. Noţiunea de “mijloc de probă” necesită delimitare cu noţiunea de “probă”. 
Împrejurarea de fapt, care duce la o concluzie de vinovăţie sau nevinovăţie, nu se poate 
confunda cu mijlocul prin care această împrejurare este cunoscută sau demonstrată. De 
asemenea, noţiunea de “mijloc de probă” necesită delimitare de noţiunea de “procedeu 
probatoriu”. Procedeele probatorii nu constituie o categorie a mijloacelor de probă, ci 
modul de a proceda în folosirea mijloacelor de probă. Per ansamblu, mijloacele de probă 
pot fi considerate ca acele căi prin intermediul cărora datele de fapt care au o importanţă 
în soluţionarea unei cauze penale pot fi utilizate legal într-o cauză penală. 

2. Enumerarea mijloacelor de probă prevăzute de Codul de procedură penală este 
exhaustivă, ceea ce înseamnă că nu pot fi utilizate în procesul penal şi alte mijloace de 
probă, acestea sînt: declaraţiile bănuitului, învinuitului, inculpatului, ale părţii vătămate, 
părţii civile, părţii civilmente responsabile, martorului, raportul de expertiză, corpurile 
delicte, procesele verbale privind acţiunile de urmărire penală şi ale cercetării 
judecătoreşti, documentele, înregistrările audio-video, fotografiile, constatările tehnico-
ştiinţifice şi medico-legale. 

3. Legiuitorul nu a sistematizat procedeele probatorii, ci s-a limitat doar la a se referi 
la unele operaţiuni prin intermediul cărora organele judiciare, sau părţile, atunci cînd legea 
permite, au posibilitate să ia contact cu mijloacele de probă, respectiv să le prezinte în 
instanţă. Aceste operaţiuni pot lua forme diverse şi ele sunt menţionate în Codul de 
procedură penală, de regulă, la descrierea fiecărui mijloc de probă. Există însă şi cîteva 
secţiuni care reglementează de sine stătător un număr de procedee probatorii: 
confruntarea, percheziţia şi ridicarea de obiecte şi documente, cercetarea la faţa locului, 
reconstituirea faptei. 

4. Este absolut imperativă asigurarea corespunderii mijlocului de probă cu 
procedeul probatoriu ales pentru administrarea probei.  

Mijloacele de probă şi procedeele probatorii au o importanţă deosebită în procesul 
penal, întrucît, împreună cu probele, sunt strîns legate de realizarea regulii de bază a 
aflării adevărului, cît şi pentru faptul că în cea mai mare parte a procesului penal se pun 
probleme legate de probe şi mijloace de probă. De aceea trebuie să se stabilească dacă 
fapta există şi de către cine a fost săvîrşită, dacă întruneşte toate elementele constitutive 
ale unei infracţiuni şi dacă făptuitorul va răspunde penal pentru fapta sa. 

5. Admisibiliatatea probelor are două aspecte importante: -primul aspect al 
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admisibilităţii este de conţinut, adică vizează elementul interior al circumstanţelor de fapt, 
iar al doilea se referă la elementul materializat al activităţii organului de urmărire penală. 

6. Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților 
fundamentale consacră la articolul 6 principiul egalității armelor în proces și legislatorul 
nostru a făcut un pas spre asigurarea principiului egalităţii armelor în procesul penal, 
extinzînd, deși insuficient, drepturile apărătorului de a participa în probatoriul penal. 
Important pentru aprecierea respectării principiului egalităţii armelor este modul în care 
instanţa înţelege să menţină „echilibrul” necesar desfășurării unui proces echitabil, în 
special în privinţa comunicării între părţi a tuturor pieselor dosarului care vor servi la 
adoptarea deciziei. Or, în situaţia în care probatoriul este guvernat de principiul oficialităţii, 
respectarea principiului egalităţii armelor poate fi pusă sub semnul întrebării. 

7. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că sistemul probator este în 
strînsă legătură şi cu legalitatea dreptului procesual penal, dar şi cu principiul egalităţii 
armelor. Legalitatea oferă fiecărei părţi posibilitatea rezonabilă de a-şi prezenta cauza în 
condiţii care să nu o plaseze în net dezavantaj faţă de adversarul ei, iar principiul egalităţii 
armelor impune, ca în procesul penal, autorităţile să comunice apărării toate probele 
pertinente aflate în posesia lor, atît cele care acuză, cît şi cele care înlătură acuzaţia 
adusă celui urmărit penal. 

Instanţa europeană a decis în mod constant că admisibilitatea, administrarea şi 
pertinenţa probelor prezintă probleme care sînt reglementate de normele de drept intern, 
iar aprecierea lor aparţine instanţelor naţionale, caz în care misiunea Curţii europene se 
reduce  în a examina dacă procedura în cauză, în ansamblul ei, inclusiv în privinţa 
administrării probelor, a avut un caracter echitabil. 

Dreptul la absenţa autoincriminării vizează, în primul rînd, respectarea voinţei 
persoanei acuzate de a păstra tăcerea și presupune că, în cauzele penale, acuzarea să fie 
realizată fără obţinerea probelor prin metode coercitive sau opresive împotriva voinţei 
acuzatului. Un asemenea privilegiu nu ar trebui să împiedice de a lua în consideraţie 
tăcerea acuzatului în situaţii care în mod vădit cer o explicaţie din partea lui.  

În probatoriu, proporţionalitatea se manifestă în situaţia aplicării procedeelor 
probatorii care aduc anumite limitări libertăţii individuale. În aceste cazuri, legiuitorul a pus 
în sarcina altui subiect, decît cel care efectuează urmărirea penală, adică judecătorului de 
instrucţie, determinarea proporţionalităţii între fapta comisă și libertatea restrînsă în urma 
procedeului probatoriu. Principiul proporţionalităţii trebuie utilizat în toate cazurile cînd se 
constată necesitatea unor ingerinţe. Orice amestec trebuie să se bazeze pe prevederi 
legale. În caz contrar, adică în situaţia cînd prevederile sunt vagi și imprecise, acestea pot 
genera, în primul rînd, nesiguranţă între subiecţii procesuali, în al doilea rînd, abuzuri ale 
organelor responsabile pentru aplicarea normelor, iar în al treilea rînd, restricţiile trebuie să 
fi e determinate de necesitatea protejării unor valori, cum ar fi, de exemplu, securitatea 
publică sau alte drepturi ale persoanei. În al patrulea rînd, restricţiile nu trebuie să fi e o 
privare a persoanei de drepturile sau libertăţile esenţiale și, în al cincilea rînd, restricţiile 
trebuie să fie necesare într-o societate democrată. 
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Abstract 

Professional competencies remain a major challenge for employment promotion 
and enhancement of productivity and competitiveness. The rapid technological 
development and digitalization in all areas of activity, the increase in international mobility 
of labour, the high unemployment rate on one hand, and the gap between the labour 
market and the education and training services, between employers, employees and 
vocational training providers on the other hand, require rethinking the concept of education 
and training in the Republic of Moldova and implementing the concept of lifelong learning, 
which has confirmed its vitality and opportunities at the international level. The article 
analyses the socio-economic challenges that require lifelong learning, highlights the 
milestones of the lifelong learning concept based on international documents, EU’s vision 
and objectives for lifelong learning, assesses the current situation and the steps taken to 
develop lifelong learning in the Republic of Moldova. 

 Keywords: lifelong learning, formal education, non-formal education, informal 
learning, competences, strategy 

  
Introducere 

Societatea contemporană se confruntă cu multiple provocări legate de dezvoltarea 
socio-economică, creșterea economică, sporirea competitivității, asigurarea cu locuri de 
muncă, discrepanțele dintre competențele cerute pe piața muncii și cele oferite de sistemul 
educațional etc. Incontestabil unul din pilonii-cheie în realizarea demersului care ar 
răspunde acestor provocări constituie calitatea resurselor umane, competența forței de 
muncă care, în mod direct, depinde de calitatea educației și formării profesionale. Mediul 
socio-economic în continuă schimbare solicită îmbunătățirea/ extinderea/actualizarea 
permanentă a cunoștințelor, deprinderilor și competențelor profesionale. Respectiv 
educația și formarea profesională continuă devine o necesitate. În acest sens, valorificarea 
conceptului de învățare pe tot parcursul vieții (în continuare ÎTPV) oferă oportunități majore 
pentru dezvoltarea și ajustarea permanentă a competențelor la necesitățile pieței muncii. 
Astfel promovarea ÎTPV a devenit unul din factorii primordiali în asigurarea dezvoltării 
sustenabile a societății și a economiilor. Aceasta solicită eforturi conjugate din partea 
tuturor părților interesate, inclusiv instituții de învățământ, mediul de afaceri, autorități, 
societate în implementarea conceptului învățării pe tot parcursul vieții.  

O valență majoră are promovarea și dezvoltarea învățării pe tot parcursul vieții în 
Republica Moldova în contextul situației demografice, tendințelor pe piața muncii, 
potențialului sistemului educațional, dar și perspectivelor evoluției ocupațiilor în viitor.  
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Rezultate obținute și discuții 
Provocările socio-economice pentru promovarea ÎTPV 
Oportunitatea dinamizării implementării conceptului de învățare pe tot parcursul 

vieții în Republica Moldova este generată de o multitudine de factori, dintre care, în mod 
prioritar, pot fi menționați următorii: 

 tendințele demografice nefaste, care au condus la reducerea numărului 
populației în țară, precum și îmbătrânirea populației, diminuarea numărului de tineri; 

 migrația forței de muncă din republică în căutarea unor condiții de muncă și de 
viață mai bune; 

 disfuncționalități pe piața muncii, în special dezechilibrele dintre necesitățile 
angajatorilor, angajaților și ofertele/prestațiile furnizorilor de educație și formare 
profesională; 

 acces limitat a populației adulte, în special celei cu nivel scăzut de educație, la 
informațiile privind oportunitățile de formare profesională, în particular cea continuă;  

 lipsa unei strategii în domeniul ÎTPV, precum în alte țări, cu obiective și acțiuni 
bine structurate și determinate; 

 lipsa unui sistem integrat formalizat de promovare a ÎTPV; 
 sprijin limitat din partea angajatorilor pentru participarea angajaților la educație 

și formare; 
 stimulente insuficiente pentru participarea la activități de educație și formare; 
 capacitatea instituțională limitată pentru promovarea diferitor programe de 

educație și formare pe tot parcursul vieții ș.a. 
Totodată trebuie avute în vedere tendințele de dezvoltare a societății, economiei și 

a învățământului la nivel mondial, dintre care se remarcă: dezvoltarea societății 
informaționale, reducerea domeniilor care folosesc munca necalificată și puțin calificată, 
dezvoltarea dinamică a economiei și creșterea concurenței, creșterea mobilității 
profesionale, sporirea importanței formării profesionale continue și a recalificarii/ 
policalificarii personalului pentru o mai bună inserție pe piața muncii, creșterea 
semnificației capitalului uman și din această perspectivă oportunitatea dezvoltarea instruirii 
tinerilor și adulților ș.a. [11].  

Dinamizarea învățării pe tot parcursul vieții în Republica Moldova impune 
regândirea modului în care acest concept să conducă la depășirea constrângerilor și 
disfuncționalităților existente și să devină unul viabil și vital. În acest sens, necesită un 
efort coordonat și susținut din partea tuturor actorilor cheie. 

 
Reperele conceptului ÎTPV 

Conceptul ÎTPV este amplu abordat atât în documentele de politici europene, cele 
naționale, cât și în cercetările în domeniu. Conform viziunii, pe care o susținem, învățarea 
pe tot parcursul vieții este un proces continuu de oportunități flexibile de învățare, corelând 
învățarea și competențele dobândite în instituțiile formale cu dezvoltarea competențelor în 
contexte non-formale și informale, în special la locul de muncă. Acesta reflectă un concept 
de învățare neîntreruptă, oricând și oriunde [10]. Oamenii, indiferent de locul de muncă pe 
care îl au, trebuie să își actualizeze cunoștințele și competențele, ca indivizi, cetățeni și 
angajați. Acest lucru este esențial pentru a sprijini competitivitatea în contextul unei 
economii globale a cunoașterii bazată pe tehnologie și pentru a promova integrarea 
socială și participarea la o societate democratică [7, p. 80-82]. 

Învățarea pe tot parcursul vieții include 3 concepte: educație formală, educație 
informală și educație non-formală. Deseori aceste concepte nu sunt explicit delimitate și se 
confundă. Din acest motiv considerăm oportun să facem anumite precizări.  

Conform conceptului European de clasificare a activităților de învățare, 
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Clasificatorului Internațional Standard al Educației (ISCED-2011), art. 35-44 [6, p. 11-12] 
și Eurostat [1], definirea și particularitățile acestor forme sunt următoarele. 

Educația formală (educația și formarea formală, conform noțiunii Eurostat) este 
definită ca educație instituționalizată, intenționată și planificată prin instituții publice și private 
recunoscute și, în totalitatea lor, constituie sistemul de educație formală al unei țări. 
Caracteristicile specifice acestei forme se rezumă la următoarele. 

 programele de educație formală sunt recunoscute de către autoritățile din 
educație;  

 educația formală constă, preponderent, din educație inițială; 
 calificările din educația formală se încadrează în domeniile de aplicare ISCED;  
 educația formală are loc, de obicei, în instituțiile de învățământ care sunt 

concepute să ofere educație cu program deplin (full-time);   
 educația formală include, de asemenea, educație pentru toate grupele de vârstă 

cu conținut de program și calificări care sunt echivalente cu cele din educația inițială; 
 programele de studii care derulează parțial la locul de muncă (învățământ dual) 

pot fi, la fel, considerate educație formală dacă conduc la o calificare care este recunoscută 
de autoritățile naționale în educație (sau echivalente). 

Educația nonformală (educația și formarea nonformală, conform noțiunii Eurostat) 
reprezintă orice activități de învățare organizate și susținute în afara sistemului de educație 
formală și poate cuprinde persoane de toate vârstele. Educația nonformală este educația 
instituționalizată, intenționată și planificată de către un furnizor de educație. Caracteristicile 
definitorii ale educației nonformale: 

 reprezintă o componentă adițională, alternativă și/sau complementară la educația 
formală în cadrul procesului de învățare pe tot parcursul vieții a indivizilor;  

 este deseori oferită pentru a garanta dreptul de acces la educație pentru toți;  
 se adresează persoanelor de toate vârstele, poate fi de scurtă durata și/sau cu 

intensitate redusă;  
 se desfășoară atât în cadrul instituțiilor de învățământ, cât și în afara acestora și 

poate răspunde necesităților persoanelor de toate vârstele; 
 educația nonformală conduce, în mare parte, la calificări care nu sunt recunoscute 

de către autoritățile naționale în educație ca fiind formale sau echivalente acestora sau se 
poate finaliza fără calificări; 

 acoperă programe educaționale orientate spre alfabetizarea adulților, educația de 
bază pentru copiii aflați în afara sistemului de educație, dezvoltarea abilităților de viață, a 
competențelor profesionale și a culturii generale ș.a. 

Sistemul de clasificare a activităților de învățare (CLA) distinge următoarele categorii 
de educație non-formală:  

 programe non-formale;  
 cursuri (care pot derula în clasă, lecții private, cursuri teoretico-practice combinate, 

inclusiv ateliere ș.a.); 
 instruire ghidată la locul de muncă. 
Învățarea informală reprezintă forme de învățare care sunt intenționate sau 

deliberate, dar nu sunt instituționalizate. Acestea nu intră în domeniul de aplicare al ISCED. 
Pentru învățarea informală sunt specifice următoarele caracteristici: 

 este mai puțin organizată, nu este structurată (pe obiective de învățare, timp de 
studiu și sprijin pentru învățare) și, de obicei, nu se finalizează cu certificare; 

 include activități de învățare care au loc în familie, la locul de muncă, în 
comunitatea locală și în viața de zi cu zi a fiecărei persoane 

 include autoînvățarea, în cadrul căreia persoana nu își testează cunoștințele acumulate, 
nu este coordonată instituțional și, de regulă, această învățare nu este sistematică. 
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Viziunea UE privind învățarea pe tot parcursul 
Optând pentru devenirea economiei UE drept cea mai competitivă economie bazată 

pe cunoaștere din lume, capabilă de o creștere economică durabilă însoțită de o creștere 
cantitativă și calitativă a numărului locurilor de muncă și de o mai mare coeziune socială, 
autoritățile Europene au recunoscut că un rol decisiv în realizarea cu succes a acestui 
deziderat revine politicilor în domeniul educației și formării profesionale. Începând cu anul 
2009, an în care a fost elaborat Cadrul strategic pentru cooperare europeană în domeniul 
educației și al formării profesionale (ET2020)[5], au fost promovate mai multe inițiative 
pentru a consolida eficiența și calitatea educației și formării profesionale, acestea fiind axate 
pe dezvoltarea abilităților și competențelor de care au nevoie indivizii pentru a avea succes 
pe piața muncii. 

Într-un asemenea context au fost stabilite obiectivele strategice comune pe termen 
lung ale politicilor UE privind educația și formarea profesională, printre care:  

(i) transformarea învățării pe tot parcursul vieții și a mobilității în realitate;  
(ii) ameliorarea calității și eficienței educației și formării profesionale;  
(iii) promovarea echității, coeziunii sociale și a cetățeniei active, dezvoltarea pe 

toată durata vieții a competențelor specifice ocupației profesionale;  
(iv) stimularea creativității, a inovării, a antreprenoriatului la toate nivelurile de 

educație și formare profesională.  
Primul obiectiv se referă direct la ÎTPV, însă și celelalte sunt relevante pentru 

promovarea acestui concept, de aceea trebuie abordate în complex și sistemic. 
Printre principalele repere stabilite pentru a. 2020 se remarcă: 
 75% din populația cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani să fie ocupată; 
 ponderea adulților cu vârsta de 30-34 de ani care au absolvit o formă de 

învățământ terțiar să fie de cel puțin 40%; 
 o medie de cel puțin 15% dintre adulți (cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani) să 

participe la învățarea pe tot parcursul vieții. 
În scopul stimulării și susținerii implementării conceptului ÎTPV Comisia Europeană 

promovează 4 subprograme, reunite sub o singură umbrelă - Programul de învățare pe tot 
parcursul vieții: Comenius (învățământ preuniversitar), Erasmus (învățământ superior), 
Leonardo da Vinci (educație și formare profesională), Grundtvig (educația adulților), care au 
un impact substanțial asupra dinamizării învățării pe tot parcursul vieții. Pentru învățământul 
superior programele Erasmus+ de consolidare a capacităților instituționale și de mobilitate 
academică au o relevanță deosebită.  

 
Învățarea pe tot parcursul vieții în Republica Moldova 

Provocările pe termen lung, precum îmbătrânirea populației, adaptarea la cerințele 
erei digitale și dezvoltarea competitivității într-o economie globalizată și bazată pe 
cunoaștere impun reconsiderarea învățării pe tot parcursul vieții la toate nivelele in 
Republica Moldova, de la cel instituțional până la cel național, care să faciliteze dezvoltarea 
continuă a competențelor de către fiecare persoană, indiferent de nivelul de formare 
profesională și de inserție în câmpul muncii și să o motiveze să-și dezvolte capacitatea de a 
învăța pe tot parcursul vieții. 

Recunoscând importanța ÎTPV, pe parcursul ultimului deceniu au fost realizate mai 
multe demersuri și acțiuni în vederea instituționalizării conceptului ÎTPV în Republica 
Moldova în aspect normativ, strategic, de fundamentare științifică. Astfel, potrivit Codului 
educației, învățarea pe tot parcursul vieții include activitățile de învățare realizate de o 
persoană pe parcursul vieții, în scopul formării sau dezvoltării competențelor din perspectivă 
personală, civică, socială și profesională (art.120) [4]. 

Legea menționată definește și delimitează formele ÎTPV:  
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 educație formală – ansamblul acțiunilor didactice și pedagogice proiectate 
instituțional prin structuri organizate sistemic, pe niveluri și cicluri de studii, în cadrul unui 
proces de instruire realizat cu rigurozitate, în timp și spațiu;  

 educație nonformală – ansamblul acțiunilor instructive proiectate și realizate într-
un cadru instituționalizat extra-școlar, constituit ca o punte între cunoștințele asimilate la 
lecții și cunoștințele acumulate în contextul educației informale;  

 educație informală – ansamblul influențelor instructive și pedagogice exercitate 
spontan și continuu asupra individului în familie, în localitate, în cartier, în stradă, în 
(micro)grupuri sociale, în mediul social (cultural, profesional, economic, religios etc.), în 
comunitate (națională, zonală, teritorială, locală) și prin mass-media (presa scrisă, radio, 
televiziune etc.). 

Totodată au fost elaborate și se implementează diverse acte normative în domeniul 
ÎTPV, care sunt analizate în publicațiile anterioare [8].  

Odată cu reglementarea normativă a ÎTPV au fost inițiate acțiuni de planificare 
strategică a activităților în domeniu. Astfel, obiectivele generale în domeniul ÎTPV au fost 
reflectate în unele documente de politici, la particular în Strategia de dezvoltare a educației 
pentru anii 2014-2020 ”Educație 2020”, care prevede extinderea și diversificarea sistemului 
de învățare pe tot parcursul vieții, stabilind drept indicator de progres ca 10% din populația 
adultă (25-64 ani) să participe la programe de instruire până în 2020 [9]. Acțiunile prioritare 
stabilite pentru atingerea acestui obiectiv vizează:  

 dezvoltarea cadrului normativ privind educația adulților în context European;  
 dezvoltarea mecanismelor de finanțare a sistemului de învățământ pentru adulți.  
 facilitarea dezvoltării programelor de formare pe parcursul întregii vieți, cu prioritate 

pentru dezvoltarea competențelor-cheie: digitale, antreprenoriale, lingvistice, interculturale și 
alte competențe noi, solicitate de piața muncii; 

 crearea unui sistem informațional cu privire la ofertele de formare pe parcursul 
întregii vieți;  

 dezvoltarea instrumentelor de recunoaștere a calificărilor obținute în context non-
formal și informal în cadrul programelor de învățare pe parcursul întregii vieți și 
implementarea instrumentului de credite transferabile de studii [9, p. 42]. 

Cu toate că au fost întreprinse anumite eforturi de către autorități, de către prestatorii 
de servicii educaționale pentru dinamizarea ÎTPV în Republica Moldova, totuși obiectivele 
stabilite în strategia menționată, precum apreciază specialiștii, nu au fost realizate datorită 
dificultăților cu care se confruntă, rămânând actuale și în continuare.  

Se poate conchide în context, că deși în aspect legislativ-normativ, ÎTPV este, în 
fond, bine reglementat, în ceea ce privește proiectarea strategică de dezvoltare a acestui 
domeniu, țara noastră rămâne în urmă în comparație cu alte țări, inclusiv România [10], 
Bulgaria, Estonia, Republica Cehă și altele, în care sunt elaborate și se implementează cu 
succes strategii naționale distincte de învățare pe tot parcursul vieții. Pornind de la 
experiența internațională, obiectivele europene în domeniul ÎTPV, situația existentă în 
Republica Moldova în sfera vizată, cercetările promovate privind dinamizarea ÎTPV, a 
devenit imperativă elaborarea unei strategii de învățare pe tot parcursul vieții în țara noastră. 

Există și alte bariere în dezvoltarea ÎTPV în Republica Moldova. Necesită menționat 
faptul că în structura formelor ÎTPV dominantă este învățarea formală, iar educația și 
formarea nonformală și informală sunt mai puțin susținute de către furnizorii de locuri de 
muncă, dar și de către instituțiile educaționale din diferite motive, atât economice, cât și 
sociale. În acest sens, sunt necesare mecanisme de stimulare financiară și nonfinanciară 
a acestor forme, în special a educației și formării nonformale. Consolidarea și asigurarea 
finanțării pentru încurajarea pieței de învățare pe tot parcursul vieții trebuie să devină unul 
din obiectivele viitoarelor politici de dezvoltare a ÎTPV.  



 

271 

O altă provocare vizează disponibilitatea informațiilor despre programele de 
învățare pe tot parcursul vieții și ofertanții de asemenea programe. Această informație este 
fragmentară și greu accesibilă potențialilor solicitanți de formare/dezvoltare profesională, 
in special cea continuă. Serviciile de consiliere în domeniul ÎTPV sunt slab dezvoltate. Nu 
există o bază de date (un sistem informațional unitar) în domeniu, ce implică deficiențe 
atât de informare, atât și de ordin organizatoric și de evaluare, monitorizare a calității. În 
acest sens, ar fi oportună crearea unui registru electronic, care ar include prestatorii de 
servicii educaționale și de formare profesională, programele și calificările oferite, precum și 
serviciile de ghidare și de consiliere în proiectarea dezvoltării profesionale.   

O altă deficiență în dezvoltarea ÎTPV în Moldova constă în lipsa datelor statistice, a 
anchetelor structurale privind ÎTPV în republică pentru efectuarea unor studii profunde, 
complexe, ce ar permite identificarea provocărilor cu care se confruntă această sferă și a 
soluțiilor de îmbunătățire a situației, precum și pentru analize comparative a situației în 
domeniul ÎTPV în Moldova și în alte țări din spațiul comunitar. În acest sens necesită 
menționat faptul că sistemul de evidență statistică național nu conține raportări exprese 
privind ÎTPV. Statistica oficială națională include doar informații referitor la învățământul 
formal, realizat prin sistemul tradițional, precum și unele informații referitoare la salariații, 
care au beneficiat de formare profesională continuă (în 2019 – rata salariaților care au 
beneficiat de formare profesională continuă a alcătuit 18,9% [3, p. 73]). În UE există date 
statistice care măsoară participarea în activități de educație și formare formală, non-
formală și informală a adulților (Adult Education Survey – AES) [1]. Astfel în 2016, 44,4% 
din persoanele din UE cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani au participat la educație și 
formare, majoritatea participând la educație și formare non-formală. Activitățile de învățare 
la locul de muncă au reprezentat aproape 80% din toate activitățile de învățare [2]. Din 
cauza sistemelor statistice diferite referitoare la ÎTPV din UE și din țara noastră devine 
dificil de a efectua o comparație a indicatorilor acestora. De aceea este oportună 
implementarea în Republica Moldova a unui sistem de evidență a activităților ÎTPV corelat 
cu indicatorii aplicabili în comunitatea europeană. 

O altă provocare în domeniul promovării conceptului ÎTPV în țară se referă la cadrul 
național al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și consolidarea relațiilor dintre 
toate părțile interesate. Actualmente este elaborat și se implementează doar Cadrul 
național al calificărilor în învățământul superior. În acest sens, un rol important revine 
evaluării nevoilor de competențe și dezvoltarea unui set de competențe aprofundat și 
cuprinzător. Este imperativă crearea unor rețele de cooperare între furnizorii de educație 
profesională și angajatori, ce este o condiție esențială pentru dezvoltarea unei piețe de 
formare profesională funcțională. Un rol important revine și Comitetelor sectoriale, create 
de Ministerul Economiei și Infrastructurii, dar și de către Comitetele pentru antreprenoriat 
în diferite sfere de activitate economică, instituite de Camera de Comerț și Industrie din 
Moldova, care trebuie să devină parteneri importanți în reproiectarea/reproiectarea 
standardelor ocupaționale, identificarea competențelor necesare pe piața muncii. 
Comitetele sectoriale, reprezentând structuri de dialog social, ar putea asigura și validarea 
competențelor și calificărilor și ar participa la elaborarea cadrului de formare, evaluare și 
certificare a competențelor, obținute în educația și formarea non-formală și informală. 
Incontestabil, dezvoltarea învățării pe tot parcursul vieții trebuie să se fundamenteze pe o 
strânsă colaborare dintre toți partenerii relevanți, cei economici, sociali, mediul academic 
și alte părți interesate. 

În legătură cu mobilitatea intensivă a forței de muncă și în scopul motivării revenirii 
în țară a concetățenilor plecați în străinătate, un obiectiv important constituie 
recunoașterea învățării anterioare, inclusiv a competențelor și calificărilor obținute peste 
hotare. Totodată devine actuală necesitatea unor mecaniste și modele eficiente de 
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recunoaștere a învățării dobândite în contexte non-formale și informale. Accesibilitatea 
informațiilor despre avantajele evaluării și certificării competențelor pentru potențialii 
beneficiari ar conduce la îmbunătățirea situației lor pe piața muncii. 

Un rol important în dezvoltarea ÎTPV revine asigurării calității. În acest context se 
solicită instituirea unui sistem eficient de asigurare a calității, axat pe evaluarea 
performanțelor programelor de formare, a furnizorilor de asemenea programe, a 
satisfacției beneficiarilor de diferite programe de formare, precum și a eficienței surselor 
financiare utilizate.  

  
Inițiative privind implementarea ÎTPV in Republica Moldova 

Un rol deosebit de important în promovarea ÎTPV și valorizarea oportunităților ce le 
oferă aceasta revine mediului universitar, care dispune de competențe, resursele 
necesare, experiență în realizarea programelor de formare profesională inițială și continuă.  

În acest sens, un grup de universități din Republica Moldova și din UE, asistați de 
autoritățile publice centrale au decis să susțină și să dinamizeze implementarea 
conceptului ÎTPV în țara noastră prin proiectul „Către modelul universitar european de 
învățare pe tot parcursul vieții în Moldova” /“Towards european university lifelong learning 
model in Moldova” (COMPASS), in cadrul programului Erasmus+, susținut de Comisia 
Europeană, care este în curs de implementare (perioada de implementare: noiembrie 
2018 - noiembrie 2021) [12]. 

Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea procesului de integrare a 
Republicii Moldova în Aria Europeană a Învățământului Superior prin implementarea în 
țara noastră a unui model universitar de învățare pe tot parcursul vieții incluziv și receptiv.  

Prin implementarea proiectului se urmăresc obiective specifice ambițioase, care 
vizează:  

(i) promovarea și consolidarea culturii învățării pe tot parcursul vieții în Republica 
Moldova și consolidarea consensului național al actorilor-cheie în problemele de 
dezvoltare universitară;  

(ii) dezvoltarea și promovarea unui cadru legislativ național adecvat aferent 
învățării pe tot parcursul vieții în Republica Moldova;  

(iii) dezvoltarea funcției integrative a universităților din țară prin încorporarea și 
dezvoltarea strategiilor universitare de învățare pe parcursul vieții;  

(iv) sporirea capacităților instituționale ale universităților din republica pentru 
implementarea eficientă a reformelor privind învățarea pe tot parcursul vieții.  

Echipa proiectului este constituită din parteneri europeni cu experiență apreciabilă 
în sfera ÎTPV, dintre care European University Continuing Education Network (Belgia); 
University of Turku (Finlanda); Danube University of Krems, University of Graz (Austria); 
European Policy Development and Research Institute (Slovenia); Institute for Continuing 
Education, University of Barcelona (Spania); University of Genoa (Italia); University of 
Brest (Franța). Din Republica Moldova parte a acestui proiect sunt Academia de Studii 
Economice din Moldova, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Universitatea 
Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea de Educație Fizică și Sport, 
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Universitatea de Stat din Comrat, Consiliul 
Rectorilor din Moldova. Coordonator național al proiectului este Academia de Studii 
Economice din Moldova. 

În urma implementării proiectului urmează a fi elaborate: foaia de parcurs a politicii 
naționale privind învățarea pe tot parcursul vieții; reglementări privind validarea învățării 
anterioare, inclusiv nonformale și informale; regulamentul privind aplicarea instrumentelor 
și procedurilor ECTS în domeniul ÎTPV; regulamentul privind educația continuă a 
personalului academic; strategii universitare privind învățarea pe tot parcursul vieții și 
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ghiduri de implementare a acestora, precum și dezvoltate noi cursuri și noi servicii în 
domeniul ÎTPV. 

În perioada de implementare a proiectului, în cadrul Universității Cooperatist-
Comerciale din Moldova (UCCM), precum și a altor parteneri din țară au fost realizate 
multiple acțiuni în consens cu obiectivele proiectului. Astfel a fost evaluată situația 
existentă referitoare la ÎTPV în cadrul universității și la nivel național, fapt ce a permis 
reconsiderarea sistemului instituțional de învățare pe tot parcursul vieții. Un rol deosebit de 
important în realizarea obiectivelor proiectului revine studierii experienței internaționale în 
această sferă. Având în vedere practicile europene, a fost proiectată structura ÎTPV în 
cadrul UCCM, elaborat cadrul de reglementare instituțională a acestei structuri. 

În baza consultărilor cu experții europeni a fost elaborată Strategia învățării pe tot 
parcursul vieții în  UCCM, în care se argumentează actualitatea unui document strategic în 
domeniu, se analizează parcursul European și cadrul național de politici în domeniul ÎTPV, 
cadrul instituțional și dimensiunea actuală a ÎTPV în UCCM, precum și sunt formulate 
viziunea și obiectivele strategice pe dimensiunea ÎTPV în UCCM.  

Viziunea Universității în domeniul ÎTPV constă în transformarea Universității într-
o universitate de învățare pe tot parcursul vieții prin asigurarea excelenței în educație, în 
promovarea principiilor și culturii învățării pe tot parcursul vieții prin predare, cercetare și 
diversificarea serviciilor oferite societății, universitatea devenind recunoscută pentru 
calitatea cunoștințelor, abilităților și competențelor beneficiarilor (studenților, audienților 
etc.) și instituție-lider în domeniul ÎTPV în sfera comercial-economică și cooperatistă. 

Misiunea universității este promovarea educației și formării profesionale de calitate, 
bazate pe performanțe științifice, economice, sociale, culturale, pentru diferite categorii de 
beneficiari în scopul sprijinirii dezvoltării lor profesionale și general-umane și a unei inserții 
mai bune pe piața muncii.  

În acord cu viziunea și misiunea în domeniul învățării pe tot parcursul vieții au fost 
identificate următoarele obiective strategice ale universității în domeniul ÎTPV: 

1) adoptarea învățării pe tot parcursul vieții ca parte componentă a culturii 
universității și a societății în ansamblu; 

2) instituționalizarea Conceptului ÎTPV în cadrul Universității, abordarea sistemică 
și complexă a acestuia prin consolidarea activităților educaționale, de cercetare și 
prestarea serviciilor calitative diferitor grupuri de beneficiari;  

3) diversificarea programelor, adaptarea condițiilor de studiu pentru a se asigura 
că acestea sunt concepute/proiectate pentru a lărgi participarea la ÎTPV și pentru a atrage 
diferite grupuri de beneficiari, inclusiv adulți; 

4) ajustarea și îmbunătățirea structurii ÎTPV, a infrastructurii universității pentru 
asigurarea prestării calitative a activităților ÎTPV, adaptată la principiile, rigorile și 
standardele Sistemului de Management al Calității și dezvoltarea proiectelor în domeniul 
ÎTPV; 

5) oferirea serviciilor de ghidare și consiliere, orientare academică și profesională 
adecvate pentru toți studenții/audienții potențiali de toate vârstele, din toate mediile sociale 
și culturale și de recunoaștere a învățării anterioare; 

6) consolidarea și dezvoltarea parteneriatelor sinergice cu instituții de învățământ 
din țară și de peste hotare care dezvoltă ÎTPV, precum și cu angajatori, organizații de 
angajați (sindicate), alte părți interesate, la diferite niveluri, pentru a realiza receptivitatea, 
flexibilitatea și inovarea în prestarea serviciilor ÎTPV și atragerea (înrolarea) diferitor 
grupuri de beneficiari. 

Implementarea Strategiei în activitatea UCCM va avea impact economic, social și 
personal. Impactul economic constă în reducerea efectelor fenomenelor actuale, precum 
îmbătrânirea populației, migrația resurselor umane, deficitul de calificări pe piața forței de 
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muncă, competiția globală ș.a. În aspect social învățarea pe tot parcursul vieții reprezintă 
condiția creșterii calității și eficienței proceselor de educație și de formare profesională, 
promovarea echității, coeziunii sociale și a cetățeniei active. Impactul ÎTPV la nivelul 
personal rezidă în stimularea creativității și inventivității, a spiritului antreprenorial, 
creșterea responsabilității persoanelor. ÎTPV oferă vaste posibilități pentru a răspunde mai 
bine nevoilor de competențe ale economiei și ale individului. 

Un alt obiectiv al proiectului se referă la elaborarea/actualizarea cursurilor destinate 
ÎTPV.  Un impact deosebit de important în realizarea acestui obiectiv i-a revenit formării în 
domeniu, realizate prin intermediul Școlii de vară, organizare de Universitatea din Krems și 
Universitatea din Graz, Austria în parteneriat cu Institutul de Formare Continuă al 
Universității din Barcelona. A fost o experiență inedită, pe lângă conținutul educațional 
amplu și profund, a fost demonstrat și un model de tehnologie educațională modernă. 
Formarea a inclus: familiarizarea cu conceptele de bază a ÎTPV, metodologia de 
determinare a publicului țintă în formarea pe tot parcursul vieții; cunoașterea standardelor 
și obiectivelor în proiectarea cursului ÎTPV; proiectarea componentei cursului pentru 
predare și învățare online; implementarea acesteia; tehnologia de evaluare a cursului. 

În urma parcurgerii cu succes a programului Școlii de vară au fost proiectate două 
cursuri noi în contextul ÎTPV, care au fost evaluate de experții străini și care urmează a fi 
pilotate în continuare în cadrul UCCM.  

Descoperirea experienței partenerilor europeni în organizarea ÎTPV a constituit un 
alt obiectiv în cadrul proiectului. În acest sens, reprezentanții diferitor universități – membri 
ai echipei de proiect au participat la  vizitele de studii la Danube University of Krems 
(Austria), European University Continuing Education Network (Louvain-la-Neuve, Belgia), 
Institute for Continuing Education, University of Barcelona (Spania), în cadrul cărora 
partenerii europeni au împărtășit experiența instituțională și națională în domeniul 
organizării, managementului activității și a programelor aferente învățării pe parcursul 
vieții, digitalizării serviciilor educaționale, promovării managementului calității LLL, totodată 
a fost organizată familiarizarea cu infrastructura academică și de cercetare. Informațiile 
oferite constituie un suport relevant pentru realizarea cu succes a obiectivelor proiectului. 
Totodată, în legătură cu situația generată de Covid-19, au fost sistate și transferate pentru 
perioada post-pandemie alte vizite de studii preconizate în proiect. Realizarea acestora va 
oferi multiple alte oportunități pentru transferul bunelor practici europene în domeniul ÎTPV 
către țara noastră.  

Un rol deosebit de important în realizarea obiectivelor proiectului revine dezvoltării 
infrastructurii ÎTPV. În acest sens, alături de dezvoltarea structurilor existente în cadrul 
UCCM, se preconizează crearea următoarelor trei elemente infrastructurale noi și dotarea 
acestora cu echipament modern: 

 Centrul multifuncțional educațional și resurse digitale (CMERD) având misiunea 
de a crea și oferi o platformă educațională electronică pentru desfășurarea procesului de 
învățământ în cadrul universității, care va integra resurse electronice și instrumente 
moderne de învățământ electronic. CMERD va putea fi utilizat la toate treptele de 
învățământ (licență, master, doctorat, formare continuă) și în cadrul diferitor forme de 
învățământ (de contact direct, mixtă, on-line); 

 Laboratorul Tehnologii digitale educaționale (LTDE) cu misiunea de a oferi 
platforma electronică necesară în elaborarea cursurilor, dezvoltarea instrumentelor 
educaționale contemporane bazate pe utilizarea TIC și de a asista cadrele științifico-
didactice în implementarea învățământului electronic; 

 Laboratorul de studiere a limbilor străine (Language Lab) urmărind misiunea de a 
acorda suport digital în studierea limbilor străine, aprofundarea competențelor lingvistice 
atât de către cadrele didactice, cât și de către studenți.  
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Implementarea proiectului „Către modelul universitar european de învățare pe 
parcursul vieții în Moldova”, co-finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului 
ERASMUS+, va contribui la îmbunătățirea cadrului normativ și de politici în domeniul 
învățării pe tot parcursul vieți, la implicarea activă a actorilor relevanți în punerea în 
aplicare și valorizarea acestei noi paradigme de învățare, colaborarea mai strânsă dintre 
mediul universitar și cel de afaceri, dezvoltarea competențelor și a valorilor general-umane 
ale oamenilor, creșterea ocupării forței de muncă, iar, drept urmare, creșterea performanței 
economice. 

 
Concluzii 

Tendințele demografice în Republica Moldova din ultimele două decenii, migrația 
forței de muncă în căutarea unor oportunități de muncă mai bune în UE și alte țări, 
dezechilibrele dintre competențe oferite de furnizorii de educație și de formare 
profesională și nevoile pieței muncii, modificarea substanțială a conținutului activităților 
economice, generată de dezvoltarea rapidă a tehnologiilor în toate sferele, ce solicită 
competențe în continuă dezvoltare, sporesc considerabil relevanța sistemelor de educație 
și formare profesională pentru piața muncii și necesitatea participării la învățarea pe tot 
parcursul vieții.  

Alături de eforturile întreprinse de autorități, în aspect de reglementare a învățării pe 
tot parcursul vieții, universitățile din Republica Moldova s-au angajat în promovarea și 
implementarea acestui concept prin intermediul Proiectului ERASMUS+ „Către modelul 
universitar european de învățare pe parcursul vieții în Moldova”. Implementarea acestuia 
va facilita dinamizarea învățării pe tot parcursul vieții în țara noastră, va contribui la 
stabilirea echilibrului dintre necesitățile pieței muncii, capacitățile ofertanților de educație și 
formare profesională și nevoile persoanelor, societății. 
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Abstract 
The article reflects the role of educational cluster of consumer cooperatives in the 

Republic of Belarus in continuous training of highly qualified specialists in economic, 
managerial, legal and IT fields. The emphasis is made on current directions of innovative 
development of Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives as the 
central core of cooperative educational cluster. 
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интегрированная подготовка специалистов, Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации  

 
Введение 

В настоящее время кооперация занимает прочное место в социально-
экономической жизни общества. В Республике Беларусь кооперативное движение 
выступает в качестве важнейшей составляющей рыночных преобразований в экономике, 
которую также часто называют «третьей силой» наряду с государственной и частной 
сферами экономических отношений. Роль кооперативов в экономическом развитии 
государства весьма значительна, особенно в сохранении экологической и 
продовольственной безопасности страны, поскольку они позволяют сохранить и 
привлечь дополнительные финансовые ресурсы для устойчивого развития сельской 
местности и защитить интересы местного населения.  

 
Результаты и обсуждения 

Образование и профессиональная подготовка кадров для кооперации является 
одним из основополагающих кооперативных принципов. Уже самые первые кооперативы 
в стране занимались образовательной деятельностью и часть прибыли отчисляли на 
повышение культурного и образовательного уровня своих членов.  

В 1920-е гг. в потребительской кооперации СССР был создан комплекс 
собственных учебных заведений, включающий как средние специальные заведения 
(техникумы и торгово-кооперативные школы), так и высшие учебные заведения 
(кооперативные институты). В БССР на базе факультета общественных наук 
Белорусского государственного университета (г. Минск) в 1931 г. наряду с Планово-
экономическим и Финансово-экономическим институтами был создан Институт 
потребительской кооперации. Первый кооперативный институт Беларуси 
просуществовал как самостоятельное учебное заведение около двух лет. Затем в 1933 г. 
на базе трех названных учебных заведений экономического профиля был создан 
Белорусский государственный институт народного хозяйства, впоследствии  
преобразованный  в Белорусской государственный экономический университет  им. В.В. 
Куйбышева. Таким образом, уже в первой половине XX века  в стране сформировалась и 
получила развитие система кооперативного обучения, которая включилась в 
кооперативное движение и решала проблему подготовки кадров, а также воспитания 
будущих кооператоров на основе кооперативных принципов. 

В 1964 году Правлением Центросоюза СССР было принято постановление об 
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открытии в г. Гомеле учебно-консультационного пункта Московского кооперативного 
института (МКИ). Затем в 1968 году вышло очередное постановление об открытии в 
г.Гомеле заочного факультета МКИ, позднее (в 1975 году) реорганизованного в 
Гомельский филиал МКИ. Гомельский кооперативный институт получил статус 
самостоятельного высшего учебного заведения и центра подготовки кадров для высшего 
кооперативного звена системы потребительской кооперации БССР в 1980 г. [1, с.125-
126]. Решение «Об организации кооперативного института в г. Гомеле» было подписано 
Председателем Совета Министров СССР А.Н. Косыгиным [2, с 22]. 

В 2001 г. Гомельский кооперативный институт преобразован в Белорусский 
торгово-экономический университет потребительской кооперации (БТЭУ) и сегодня 
представляет собой основной научно-образовательный центр системы кооперативного 
образования Беларуси. В течение всего периода своего развития кооперативное 
образование сохранило все идеи и лучшие традиции потребительской кооперации, при 
этом активно используя накопленный опыт в подготовке специалистов в инновационном 
ключе. В настоящее время система кооперативного образования имеет непрерывный 
характер и эффективно функционирует в виде многоуровневой интеграционной цепочки 
(рисунок 1). 

 
 
 
 

Рисунок 1. Интеграционная цепочка непрерывного кооперативного образования 
Республики Беларусь 

Источник: разработан автором на материалах Белкоопсоюза 
 
Непрерывная подготовка кадров в потребительской кооперации республики 

обеспечивается университетом и  двумя его филиалами – Минским филиалом БТЭУ и 
филиалом БТЭУ «Могилевский торговый колледж», а также пятью колледжами – 
Барановичским технологическим колледжем, Гомельским торгово-экономическим 
колледжем, Гродненским колледжем экономики и управления, Молодечненским торгово-
экономическим колледжем, Полоцким торгово-технологическим колледжем,  выпускники 
которых имеют возможность получить высшее образование на сокращенном сроке 
обучения как по дневной, так и по заочной форме получения образования (рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Система непрерывной подготовки кадров Белорусского 

республиканского союза потребительских обществ 
Источник: разработан автором на материалах Белкоопсоюза 
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По сути, в потребительской кооперации Беларуси сформировался 
образовательный кластер, позволяющий решать многоплановую задачу 
эффективной подготовки высококвалифицированных специалистов, обеспечить 
непрерывное совершенствование образовательного процесса и значительно 
усилить конкурентные позиции участников кластерного формирования на рынке 
образовательных услуг. 

Белорусская система кооперативного образования развивается посредством 
реализации образовательных программ высшего образования, интегрированных с 
образовательными программами среднего специального образования и 
образовательными программами дополнительного образования взрослых. 

Возможность интегрирования различных уровней в кооперативном  кластере 
обеспечивается посредством реализации образовательных программ высшего 
образования I ступени, интегрированных с образовательными программами 
среднего специального образования. В настоящее время специальности среднего 
специального образования практически полностью (12 специальностей из 13) 
интегрированы со специальностями высшего образования, что позволило 
реализовать важную государственную задачу – сократить сроки подготовки 
специалистов. 

На современном этапе в университете активно реализуются элементы 
стратегии опережающего развития, обеспечивая инновационные изменения и 
поэтапно трансформируясь в соответствии с изменяющимся рынком труда. 
Потребности национальной экономики и, в первую очередь системы 
потребительской кооперации, обеспечиваются открытием новых специальностей.  

Так, в 2018 году аккредитована специальность «Экономика электронного 
бизнеса», что позволяет осуществлять подготовку квалифицированных кадров с 
целью реализации одной из основных задач, стоящих перед системой 
потребительской кооперации – автоматизации торговых процессов и развития 
электронной торговли.  

В связи с необходимостью повышения качества договорной работы в 
потребительской кооперации и минимизации затрат по совершению сделок в 2019 г. 
впервые осуществлен прием на новую специальность «Экономическое право», 
дающую выпускнику квалификацию «юрист со знанием экономики», открытие 
которой стало возможным в результате совместной работы университета и 
Белкоопсоюза. 

В 2020 году впервые в стране в БТЭУ начата подготовка по новой актуальной 
на рынке труда в условиях развития цифровой экономики специальности I ступени 
высшего образования «Информационные системы и технологии (по направлениям)» 
специализации «Информационные технологии бухгалтерского учета» с 
квалификацией «инженер-программист-экономист».   

Реализуя задачи непрерывной подготовки специалистов для национальной 
экономики, в том числе для потребительской кооперации, университет активно 
внедряет информационные образовательные технологии. В БТЭУ создана система 
дистанционного обучения на базе отдела дистанционных образовательных 
технологий и инноваций; разработано более 260 электронных учебно-методических 
комплексов, в том числе с грифом Министерства образования Республики Беларусь; 
функционируют специализированные  аудитории для проведения вебинаров, 
видеоконференций  и интерактивных средств обучения; проведено техническое 
оснащение СМАРТ-кафе за счет средств международных проектов; организованы 
удаленные аудитории в Минском и Могилевском филиалах БТЭУ, в колледжах 
Белкоопсоюза (г.г. Молодечно, Барановичи, Полоцк, Гродно). Информатизация 
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образовательного процесса создает предпосылки для формирования в БТЭУ 
модели «Smart-университет 4.0». 

Системный подход в реализации образовательных программ высшего 
образования, интегрированных с образовательными программами среднего 
специального образования и образовательными программами дополнительного 
образования взрослых, позволяет обеспечить поступательное и целостное развитие 
личности обучающихся, создать условия для формирования новых компетенций 
высококвалифицированных специалистов для потребительской кооперации 
Республики Беларусь. Образовательные учебные программы БТЭУ включают 
специальные кооперативные дисциплины, такие как: «Статистика организации 
отрасли (потребительской кооперации)», «Бухгалтерский финансовый учет в 
торговле потребительской кооперации», «Бухгалтерский управленческий учет в 
потребительской кооперации», «Анализ хозяйственной деятельности в 
потребительской кооперации», «Финансы потребительской кооперации», «История и 
теория кооперативного движения (специальный модуль по выбору)». 

Кооперативный принцип «Образование, профессиональная подготовка и 
информация» означает не только профессиональную подготовку специалистов, но и 
осуществление просветительской деятельности и обучение основам кооперации. 
Следуя данному принципу, университет вносит весомый вклад в пропаганду 
кооперативных идей и является образовательным и научным центром в системе 
потребительской кооперации на всех этапах подготовки специалистов – от приема 
до выпуска (рисунок 3).  

Исследовательская и инновационная деятельность университета 
сконцентрирована на выполнении фундаментальных и прикладных научных 
исследований, в том числе для потребностей потребительской кооперации, которые 
финансируются не только по государственным программам научных исследований и 
из Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований, но и за 
счет средств внебюджетного централизованного инвестиционного фонда 
Белкоопсоюза. 

 

 
Рисунок 3. Направления пропаганды ценностей потребительской кооперации 

на этапах обучения в учреждении образования «Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации» 

Источник: разработан автором на материалах УО «Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации» 
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На постоянной основе издается научно-практический журнал 
«Потребительская кооперация», в котором публикуются последние исследования 
белорусских и зарубежных ученых по актуальным проблемам кооперации, регулярно 
проводятся международные научно-практические конференции. В 2015 году 
Советом молодых ученых был организован и с тех пор периодически проводится 
конкурс студенческих докладов на тему «Кто они – ученые-кооператоры?», который 
позволяет студентам более глубоко ознакомиться с идеями основоположников 
кооперативного движения.  

Профессорско-преподавательский состав БТЭУ тесно взаимодействует с 
потребительскими обществами и потребительскими союзами, оказывая 
практическую и методическую помощь по различным направлениям их 
деятельности. Кроме того, открыты и активно работают филиалы кафедр 
университета на базе кооперативных организаций, которые позволяют осуществлять 
более тесную связь кооперативной науки и практики.  

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации 
проводит активную политику интеграции в мировое образовательное, научное и 
культурное пространство, реализуя тем самым еще один кооперативный принцип – 
сотрудничество между кооперативами, предполагающий в том числе совместную 
работу в рамках международных структур. 

Активно поддерживается тесное сотрудничество со всеми кооперативными 
учреждениями стран СНГ в рамках работы Международной общественной 
организации «Совет руководителей кооперативных учебных заведений», в которую 
входят кооперативные учреждения высшего образования Азербайджана, Беларуси, 
Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана, Украины, по различным 
направлениям, таким как международный обмен студентами; обучение 
магистрантов; подготовка кадров высшей научной квалификации; совместное 
издание учебников, учебных пособий и монографий; взаимная публикация статей в 
научных журналах и сборниках статей, а также взаимное участие в конференциях, 
форумах; сотрудничество в области выполнения научных исследований; совместное 
участие в международных проектах и образовательных программах; совместное 
участие в реализации международных студенческих проектов; сотрудничество в 
области культуры.  

По инициативе и при непосредственном участии БТЭУ создан Сетевой 
университет «Кооперация», объединяющий 9 кооперативных учреждений 
образования из 6 стран, которые взаимодействуют в развитии сетевой подготовки 
специалистов, студенческой мобильности и реализации программ «приглашенный 
профессор». Сетевое взаимодействие усиливает конкурентные преимущества 
кооперативных образовательных организаций и является одним из мощных 
ресурсов инновационного развития и обмена накопленным опытом подготовки 
специалистов для системы потребительской кооперации.   

Все обозначенные направления развития образовательного кластера 
Белкоопсоюза и Белорусского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации как его основного образовательного и научного центра  
обеспечили позитивные тенденции в развитии квалификационного потенциала 
кадров потребительской кооперации. 

 
Выводы 

Таким образом, можно отметить, что кооперативное образование Беларуси 
является составной частью единой системы потребительской кооперации страны и 
играет огромную роль в ее устойчивом развитии. Оно успешно реализовывает 
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основные кооперативные принципы и задает импульс инновационным процессам и 
формированию новой экономической культуры молодых кооператоров. 

Развитие учреждения образования «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации» как центрального звена кооперативного 
образовательного кластера оказывает непосредственное влияние на общий фон 
подготовки кадров для потребительской кооперации. Среди направлений 
совершенствования деятельности университета ключевыми являются дальнейшая 
информатизация, кластеризация и углубление сетевой интеграции. При этом  
перспективным направлением дальнейшего развития и укрепления интеграционных 
связей кооперативных учреждений на международном уровне, по нашему мнению,  
является присоединение к сетевому движению колледжей  Белкоопсоюза. 
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Rezumat 

Reforma educațională urmărește, printre alte obiective importante, formarea de 
comportamente și atitudini tolerante, pe baza cărora elevii să acționeze cu înțelegere și 
responsabilitate în diverse circumstanțe ale vieții. Noile educații, promovate cu insistență 
în ultimul timp, inclusiv grație inițiativei UNESCO, includ și educația pentru toleranță ca 
prioritate, paralel cu educația pentru pace și democrație și educația pentru drepturile 
omului. Aceste componente însemnate ale educației axiologice au ca scop cunoașterea și 
respectarea valorilor fundamentale ale societății democratice, dezvoltarea conduitei 
participative la viața socială, cultivarea păcii și a toleranței etc.  

Cuvinte-cheie: toleranță, educația pentru toleranță, atitudine, comportament, 
identitate etnică. 

 
Introducere 

Educația pentru toleranță face parte din paradigma „noilor educații”, un concept 
educațional instituit de UNESCO la inițiativa profesorului român G.Văideanu [6]. Definită și 
ca o educație pentru cunoașterea, înțelegerea și respectarea alterității și a diferențelor 
dintre oameni, această nouă educație vine să complementeze disciplinele tradiționale, 
atrăgând atenția asupra unei zone neexplorate încă din punct de vedere didactic, dar de o 
importanță educativă incontestabilă, după cum subliniază mai mulți specialiști 4, p. 24. 
Aceste componente însemnate ale educației axiologice au ca scop cunoașterea și 
respectarea valorilor fundamentale ale societății democratice, dezvoltarea conduitei 
participative la viața socială, cultivarea păcii și a toleranței etc.  

 
Rezultate obținute și discuții 

Educația pentru toleranță vizează, în primul rând, recunoașterea diferențelor ce 
există în interiorul aceleiași societăți și are în vedere formarea unei atitudini de toleranță 
față de cei care sunt diferiți, comprehensiunea celuilalt din punctul de vedere al dreptului la 
identitate și al respectului pentru diversitatea culturală. Această atitudine se formează zi 
de zi, în orice mediu educațional (în familie, la școală, la serviciu) și se consolidează pe 
parcursul întregii vieți umane, prin exercițiul raportării la celălalt, indiferent de profilul 
acestuia. Educația pentru toleranță are menirea de a-l învață pe elev să trăiască împreună 
cu alții, ea fiind indicată mai ales în comunitățile pluriculturale, cu etnii eterogene, unde și 
apar tensiuni interetnice și unde educația pentru alteritate ar trebui să se centreze pe 
scopuri terapeutice, sugerează reputatul pedagog ieșean C. Cucoș [3]. 

În context universitar, important devine faptul extinderii semnificației toleranței 
pedagogice pentru a învăța să recunoaștem valoarea fiecărei persoane, deoarece această 
convingere reprezintă fundamentul etic al comunicării educaționale. 
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Învățământul superior implică dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice 
pe direcția racordării procesului de formare a toleranței pedagogice pentru valorificarea 
situațiilor de învățare în vederea educației pentru toleranță. 

Definiri și clasificări: 
 toleranță (rom.) – faptul de a accepta, a respecta, a rezista, îngăduință; 
 tolerancia (span.)  - capacitatea de a accepta idei și păreri diferite de cele proprii; 
 tolerance (fr.) – acceptarea modului diferit de a gândi și a acționa; 
 tolerance (engl.) – disponibilitatea de a fi îngăduitor, răbdător în raport cu alte idei; 
 толерантность (rusă) – calitatea de a răbda ceva sau pe cineva, a fi stăpân pe 

sine, a fi rezistent, a accepta, a ține cont de părerea altora; 
 kuang rong (chin.) – a permite, a accepta, a fi generos. 
Toleranța este competența de a-l accepta pe celălalt ca pe un purtător al altor 

valori, al altui mod de a gândi, al altor forme de comportament; prin conștientizarea 
dreptului de a fi altfel, diferit, accentuarea acestei diferențe, prin privirea celuilalt „din 
interior”, prin tratarea lumii din ambele puncte de vedere al meu și al celuilalt 2, p.45 

Toleranța presupune respectarea normelor de conviețuire socială și înțelegere a 
esenței comportamentului uman, fiind o atitudine autoeducativă. În sens larg, prin toleranță 
se înțelege acceptarea că oamenii sunt diferiți fiecare având o poziție individuală, având 
anumite temeiuri și justificări 5, p. 22 

Problemele afective în comunitatea pedagogică care dovedesc nedezvoltarea 
toleranței sunt: 

- rezistență scăzută la comunicarea interpersonală; 
- deficitul de energie emoțională, schimbare de dispoziție; 
- lipsă de expresivitate și originalitate emoțională, agitație sau apatie; 
- ritm scăzut de adaptare, analfabetism emoțional; 
- nivel scăzut al culturii emoționale reflectată prin dezechilibru emoțional; 
- lipsă de sensibilitate și maturitate afectivă; 
- conflicte interpersonale, stres; 
- rezistență scăzută la activitatea de învățare și studiu  individual; 
- inexpresivitate afectivă, nedezvoltarea competenței comunicative; 
- eforturi minimalizate de autoeducație și evaluare subiectivă; 
- incoerență acțională, dificultatea sau incapacitatea de a scrie propriile sentimente; 
- dificultatea de a percepe emoțiile altora, de a diferenția stările emoționale 

exprimând vocabular emoțional limitat; 
- incapacitatea de cunoaștere a dispoziției emoționale, incapacitatea de 

autoexaminare și autocunoaștere, capacități minime de a conștientiza, de a trăi, de a 
exprima sentimente 1, p. 10 

Bazele teoretice ale educației pentru toleranță au fost fundamentate în plan 
psihopedagogic pe baza unor abordări, cum ar fi: axiologice (Pâslaru, Cristea, Pichiu și 
Albuț); psihologic-sociale (Racu, Cristea); constructivistă (Joița E.); pedagogică umanistă 
(Handrabura L.). Toate aceste abordări susțin ideea că individul se formează și evoluează 
în procesul de activitate și comunicare cu alte persoane, iar aceste interelaționări între 
indivizi diferiți generează specificități ale activității și comunicării. Pe baza acestor 
interacțiuni, care pot fi de muncă, joacă sau învățare, trăsăturile de personalitate 
evoluează; astfel, personalitatea este în continuă schimbare. 

Există trei abordări principale care explică modul în care se formează atitudinea 
prejudiciată la copii: inadaptarea emoțională (emotional maladjustment), reflecția socială 
(social reflection) și dezvoltarea socio-cognitivă (sociocognitive development). Cele mai 
utile teorii care ne pot sprijini în explicarea apariției prejudecăților față de altă etnie la copii 
sunt reprezentate de: teoria identității sociale (social identity theory – SIT – Tajfel & 
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Turner, 1979) și o prelucrare mai recentă a acesteia, teoria auto-categorizării (self-
categorisation theory – Hogg M. A. & Abrams, D. De asemenea, cercetările cu referire la 
acest aspect se axează, în general, pe copiii din grupul majoritar, deoarece aceștia își 
manifestă cel mai adesea atitudinea de intoleranță și prejudecată față de copiii din grupul 
minoritar etnic (Verkruyten & Masson, 1995; Aboud F & Doyle A.). Ulterior, a fost 
dezvoltată teoria identității sociale care este mai comprehensivă și ia în considerare 
influența factorilor sociali-motivaționali în apariția atitudinilor prejudiciate la copii. 

Obiectivele specifice, finalitățile educației pentru toleranță vizează formarea 
anumitor atitudini, capacități și cunoștințe la cursanți, manifestate prin capacități concrete, 
și anume: 

 să explice semnificația toleranței și să cunoască componentele acesteia; 
 să argumenteze necesitatea comunicării tolerante și a manifestării unei atitudini 

tolerante active; 
 să explice fenomene de intoleranță socială, să identifice cauzele acestora și 

posibile măsuri de eliminare/ control/ reducere a acestor fenomene; 
 să identifice și să diferențieze valorile morale de nonvalori pentru a accepta, în 

comunicare, diversitatea de opinii de ordin axiologic; 
 să comunice în mod empatic și să manifeste o atitudine deschisă în timpul 

schimburilor de opinii și idei; 
 să manifeste o abordare pacifistă în situații de conflict intrapersonal și social 

pentru a putea conlucra la găsirea celei mai potrivite soluții de rezolvare a acestora; 
 să elaboreze și să promoveze în orice context comunicativ principii și reguli de 

comunicare în spiritul culturii toleranței; 
 să manifeste competențe afective (spontaneitate constructivă și creatoare; 

asertivitate; stabilitate emoțională; empatie; sociabilitate; autocunoaștere); 
 să identifice modificări în nivelul lor de înțelegere a diversității socio-culturale și, 

implicit, în nivelul lor de toleranță (activă) față de persoane vulnerabile/ expuse riscului de 
a fi discriminate. 

În Concepția Educației din Republica Moldova, printre temeiurile obiectivelor 
educaționale se evidențiază și formarea capacității de a acționa pe baza tolerării 
diferențelor, iar la indiciile culturii civice atestăm manifestarea toleranței față de diferențe și 
a solidarității în viața cotidiană.  

Competențele esențiale necesare pentru practicarea cu succes a toleranței, după 
părerea lui B. Reardon, sunt: a trăi în condițiile diversității; a trata conflictele într-o manieră 
constructivă; a exercita propria responsabilitate.  

Toleranța, ca atitudine și comportament, se învață, se însușește pe bază de modele 
de la cea mai fragedă vârstă, școala devenind laboratorul principal pentru practicarea / 
exersarea acesteia, dar și un agent de integrare socială și un centru cultural al comunității. 
Afirmăm cu certitudine că pedagogia toleranței este destinată nu doar școlii, ci întregii 
societăți, această problemă fiind una mondială/globală. Crearea unei societăți, cu adevărat 
tolerante constituie un ideal educațional internațional. Școala este mica societate, unde ar 
fi bine să se conștientizeze fenomenul și să se învețe a se practica în multiple împrejurări 
și relații. Or, sentimentul dat nu se moștenește prin naștere, el se dobândește prin 
educație, dar pentru aceasta avem nevoie de un arsenal impunător de cunoștințe și de 
formarea unei mentalități noi. Principiile de bază pentru practicarea toleranței și, respectiv, 
pentru edificarea unei pedagogii a toleranței ar fi:  

 asumarea de către școală a responsabilității de a educa prin și pentru toleranță;  
 abordarea pozitivă a diversității sociale, culturale, etnice, religioase;  
 dezvoltarea unui mod pozitiv de a gândi despre ceilalți;  
 integrarea educației culturale și interculturale în mediul academic;  
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 concentrarea permanentă asupra similitudinilor, asupra lucrurilor care ne unesc și 
ne fac să ne simțim bine împreună;  

 combaterea naționalismului și a rasismului  crearea unei atmosfere pozitive și 
cooperante în mediul academic. 

Metodele și tehnicile recomandabile în cadrul educației pentru toleranță sunt: 
prelegerea interactivă, explicația, convorbirea, exemplul, dezbaterea, jocul didactic, 
punerea în situație, brainstormingul, scrierea liberă etc.  

Aceste abordări susțin ideea că individul se formează și evoluează în procesul de 
activitate și comunicare cu alte persoane, iar aceste interelaționări între indivizi diferiți 
generează specificități ale activității și comunicării. Pe baza acestor interacțiuni, care pot fi 
de muncă, joacă sau învățare, trăsăturile de personalitate evoluează; astfel, personalitatea 
este în continuă schimbare. Apartenența etnică configurează identitatea persoanei și 
orientează procesul cunoașterii psihologice prin implicarea noțiunilor de etnotip și conduită 
etnică; apartenența etnică este strâns legată și de tendința etnoafiliativă; etnicitatea dă 
naștere la trei grupe de motive, legate de necesități cum ar fi apartenența etnică, identitate 
etnică pozitivă și protejare etnică, iar în context educațional, interacțiunea etnică 
acționează ca un factor integrator. 

În concluzie, promovarea unei culturi a toleranței, prin cunoașterea reciprocă și 
respectarea valorilor diversității ca element al unei societăți deschise, trebuie să devină un 
obiectiv prioritar al învățării pe tot parcursul vieții. 
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Rezumat 

Articolul prezintă cele mai importante documente europene privind învățarea 
permanentă, care au determinat importante schimbări de perspectivă asupra învățării la 
nivelul sistemelor de învățământ, reflectă unele demersuri teoretice și probleme de 
realizare în practica educațională cu referire la învățarea permanentă și formarea de 
competențe-cheie în Republica Moldova și oferă sugestii pentru soluționarea, dezvoltarea 
și integrarea acestora în practica educațională.  

Cuvinte-cheie: educație, societate, cunoaștere, învățare permanentă / pe tot 
parcursul vieții, proces de învățământ, competențe-cheie. 

 
LIFELONG LEARNING: THEORETICAL PERSPECTIVES AND PRACTICAL 

APPROACHES 
 

Summary 
The article outlines the most important European documents on lifelong learning, 

which have brought about important changes of perspective regarding teaching and 
learning at the level of educational systems; reflects certain theoretical perspectives and 
practical challenges related to lifelong learning and the acquiring of key competencies in 
the Republic of Moldova; and offers suggestions for their resolution, development and 
integration in the educational practice. 

Key-words: education, society, knowledge, lifelong learning, educational process, 
key competencies, achievements, challenges.  

 
1. Învățarea permanentă: principiu de bază al dezvoltării societăților 

contemporane. Sintagma societatea cunoașterii, utilizată astăzi în mai toate domeniile de 
cercetare și contextele de comunicare științifică, reprezintă o formulă concentrată a 
conceptului de societate postmodernă, informațională, bazată pe cunoaștere, care se 
referă la specificul etapei istorice în care trăim și ne dezvoltăm, ca societate, caracterizată 
printr-o dezvoltare exponențială a cunoașterii, aceasta devenind o valoare socială 
superioară și fiind asociată, de cele mai multe ori, cu dezvoltarea, inovarea și progresul.  
 Provocările economice, culturale și societale caracteristice etapei respective au pus 
problema identificării unui nou mod de producere a cunoașterii, implicit și a cunoașterii prin 
învățare [2, p. 34], determinând astfel dezvoltarea la nivel european a unei noi strategii 
educaționale – învățarea pe tot parcursul vieții (Lifelong Learning – LLL), care a și condus 
la conștientizarea faptului că educația nu se finalizează cu obținerea unei diplome sau a 
unui loc de muncă, învățarea permanentă fiind o condiție necesară pentru adaptarea la 
cerințele profesionale, economice, sociale, informaționale și tehnologice mereu în 
schimbare. 

Ca urmare, toate documentele europene cu privire la politicile educaționale 
elaborate în contextul acestei strategii în prima decadă a secolului XXI declară învățarea 
pe parcursul vieții drept principiu de bază al dezvoltării persoanelor în societatea 
contemporană și recomandă formarea-dezvoltarea competențelor-cheie necesare pentru 
învățarea permanentă drept condiții de bază în proiectarea, organizarea și realizarea pe 
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nou a educației și formării, or, în condițiile schimbărilor permanente ce se produc în 
societatea actuală, acestea nu mai reprezintă doar un slogan, ci realitatea însăși, modul 
de a fi al timpului prezent.  

Or, s-a constatat că într-o societate a cunoașterii, în care accelerarea schimbărilor 
și globalizarea în ritm alert transformă radical relația fiecărui individ cu timpul și spațiul, 
tocmai învățarea permanentă, realizată pe tot parcursul vieții devine o constantă și un 
principiu de viață, iar competențele-cheie – o bază pentru dezvoltarea continuă a 
persoanei, pentru că numai astfel oamenii pot să rămână stăpâni pe propriul destin, iar a 
învăța să știi/să cunoști înseamnă, în fapt, a stăpâni instrumentele cunoașterii.  
 După cum se menționează în Memorandum privind învățarea permanentă, strategia 
LLL trebuie să devină „principalul călăuzitor pentru reglementarea modului și a practicilor 
de învățare în societatea cunoașterii și pentru asigurarea participării de-a lungul întregului 
parcurs al vieții la un continuum al învățării. Următoarea decadă trebuie să însemne 
implementarea acestei viziuni. Toți cei care locuiesc în Europa, fără excepție, trebuie să 
aibă posibilități egale pentru a se adapta la cerințele schimbării socioeconomice și să 
participe activ la conturarea viitorului Europei” [10, p. 5]. 

Documentul mai specifică: educația permanentă reprezintă umbrela comună sub 
care sunt reunite toate tipurile de învățare și formare realizate pe tot parcursul vieții, iar 
învățarea pe tot parcursul vieții – instrumentul prin care aceasta se realizează și care 
trebuie înțeleasă ca un proces continuu de integrare într-un sistem coerent și convergent 
de acțiune pedagogică a tuturor influențelor educaționale exercitate asupra individului, în 
modalități variate și specifice,  pe toată durata întregii sale vieți. [idem] 

În viziune europeană, competențele-cheie reprezintă un pachet multifuncțional, 
transferabil de cunoștințe, abilități și atitudini de care au nevoie toți indivizii pentru 
împlinirea și dezvoltarea personală,  incluziunea socială și găsirea unui loc de muncă, de 
aceea învățarea permanentă trebuie să se centreze pe formarea și dezvoltarea 
competențelor-cheie și a competențelor specifice unui domeniu, unei calificări sau unei 
specialități.  

Uniunea Europeană a elaborat un Cadru European de referință pentru 
competențele-cheie necesare în activitatea de învățare și formare permanentă, prin care a 
stabilit opt competențe-cheie indispensabile pentru orice individ în societatea cunoașterii și 
care trebuie formate în perioada școlarității obligatorii: comunicarea în limba maternă; 
comunicarea în limbi străine; alfabetizarea matematică și achiziția competențelor 
fundamentale în științe și tehnologie; competența digitală; a învăța să înveți; competențe 
interpersonale și civice; competența antreprenorială; sensibilizare și expresie culturală. 

La sfârșitul anului 2012, Comisia Europeană a adoptat o nouă strategie în acest 
sens, intitulată mai mult decât sugestiv: Regândirea educației: investiții în competențe 
pentru rezultate socioeconomice mai bune, în care se atrage atenția asupra necesității 
reconfigurării educației, implicit și a învățării, din perspectiva formării-dezvoltării prin 
educația de bază a competențelor-cheie tocmai pornind de la prezumția că deținerea 
acestora vor permite cetățenilor să răspundă adecvat la marile provocări cu care se 
confruntă astăzi omenirea – globalizarea, explozia informațională, migrația, sărăcia, crizele 
economice, sociale, culturale, din mediul sanitar etc.  

În noul context socioeconomic, competențele-cheie dezvoltate până la sfârșitul 
educației obligatorii trebuie să acționeze ca un fundament pentru învățarea pe tot 
parcursul vieții, de aceea achiziționarea de către elevi a fiecărei dintre aceste competențe 
reprezintă astăzi un indicator de eficiență a procesului educațional actual. Într-un alt 
document al Uniunii Europene, intitulat Către o Europă durabilă până în 2030, se pune 
accent pe dezvoltarea competențelor-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții și pe 
parcursurile de actualizare a competențelor, pe noile oportunități de învățare organizate 
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pentru adulți, exprimându-se opțiunea pentru crearea unui spațiu european comun al 
dezvoltării educației până în 2025, bazat pe învățarea pe tot parcursul vieții și pe inovarea 
sistemelor de educație și formare [8]. 

2. Integrarea învățării permanente în procesul actual de învățământ. În scop de 
sincronizare cu aceste evoluții în domeniul educației înregistrate pe plan european și de 
compatibilizare cu sistemele de învățământ din țările europene, cercetarea pedagogică și 
învățământul din Republica Moldova au preluat, dezvoltat și promovat pe teren propriu 
ideile, principiile și conceptele privind educația permanentă și învățarea pe tot parcursul 
vieții, respectiv, competențele-cheie pentru învățarea permanentă stau astăzi la baza 
proiectării, organizării și realizării tuturor documentelor de politici educative elaborate la noi 
în domeniul educației, formării continue și ocupării forței de muncă. 

Astfel, Codul Educației (2014), care reprezintă principalul document de politică 
educațională pentru învățământul din Republica Moldova, reglementează într-un articol 
separat  modul de organizare și de traducere în fapt a acestui nou deziderat educațional (a 
se vedea art. VII. Învățarea pe tot parcursul vieții (structura, forme, finanțare, certificarea 
cunoștințelor și competențelor dobândite în contexte de educație non-formală și informală, 
modalități de realizare etc.), și stabilește sistemul de competențe-cheie pentru învățarea 
permanentă drept finalitățile de bază ale procesului actual de învățământ [9]. 

Idealul educațional, formulat în Codul Educației ca finalitate supremă, vizează 
formarea personalității autonome cu spirit de inițiativă, capabile de autodezvoltare, care 
posedă nu numai un sistem de cunoștințe și competențe necesare pentru angajare pe 
piața muncii, dar și independență de opinie și acțiune, fiind deschisă pentru dialog 
intercultural în contextul valorilor naționale și universale asumate, iar concretizarea acestui 
ideal de maximă generalitate o regăsim în articolul 11. Finalitățile educaționale, care 
stipulează: (1) Educația are ca finalitate principală formarea și dezvoltarea unui sistem de 
competențe, care include cunoștințe, abilități, atitudini și valori, ce permit participarea 
activă a individului la viața socială și economică. (2) Educația urmărește formarea 
următoarelor competențe-cheie: a) comunicarea în limba română; b) comunicarea în limba 
maternă și în limbi străine; c) competențe în matematică, științe și tehnologie; 
d) competențe digitale; e) competența de a învăța să înveți; f) competențe sociale și civice; 
g) spiritul de inițiativă și antreprenorial; h) conștiința și expresia culturală. [idem] 

Exemplele aduse demonstrează că sistemul educațional din Republica Moldova 
este racordat noului context socioeconomic și tendințelor europene de dezvoltare și 
orientat, prin politica sa transpusă în Codul Educației, dar și în alte documente de politici, 
spre transformarea educației într-o acțiune folositoare dezvoltării persoanei și societății, 
având în vedere și circumscrierea implicită a  învățării într-o perspectivă funcțional-
pragmatică pentru producerea unor rezultate superioare, formulate actualmente în termeni 
de competențe.  

Concepția învățării pe tot parcursul vieții, elaborată în 2014 în cadrul Institutului de 
Științe ale Educației, reprezintă un prim demers de realizare teoretică a conceptului, în 
care se precizează că învățarea permanentă întreține procedurile de formare continuă a 
personalității, iar proiectarea și realizarea învățării pe tot parcursul vieții este esențială atât 
pentru racordarea sistemului educației la direcțiile europene de dezvoltare, cât, mai ales, 
pentru producerea unor acțiuni de reformare a procesului educațional autohton. Concepția 
prezintă o definiție a conceptului: învățarea pe tot parcursul vieții reprezintă totalitatea 
activităților de învățare realizate de fiecare persoană pe parcursul vieții, atât în contexte 
formale, cât și non-formale și informale, având drept scop formarea-dezvoltarea 
competențelor dintr-o multiplă perspectivă: personală, civică, socială ori ocupațională, 
descriind, totodată, căile și instrumentele de promovare, nivelurile și mecanismele de 
implementare a învățării pe tot parcursul vieții în practica educațională [1]. 
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Strategia de dezvoltare Educația 2020, elaborată ulterior în baza concepției, 
evidențiază rolul învățării permanente în dezvoltarea persoanei și a societății, specifică 
prioritățile strategice și direcțiile de acțiune în vederea realizării învățării pe tot parcursul 
vieții, cum ar fi: recunoașterea și validarea învățării non-formale și informale, orientarea 
educației și formării către dezvoltarea competențelor transversale la orice vârstă,  astfel 
încât învățarea și formarea  de-a lungul vieții să devină un factor de integrare în toate 
domeniile vieții,  pune accent pe îmbunătățirea calității sistemului educațional și a 
performanței în educație [11]. 
    De remarcat, unele dintre aceste acțiuni strategice au fost realizate, altele - mai 
puțin sau deloc, din cauza inconsecvenței în planificarea și aplicarea acestora, dar, mai 
ales, a lipsei de coordonare și de monitorizare a măsurilor proiectate în plan național și 
sectorial. Astfel, după cum observă L. Șavga, la nivelul învățământului superior, 
implementarea conceptului de învățare permanentă / pe tot parcursul vieții decurge lent și 
cu multe deficiențe, cum ar fi, de exemplu, lipsa de coordonare a acțiunilor în acest sens 
între universități și alte instituții de învățământ, lipsa unor strategii (la fel ca în multe țări 
europene), care să stabilească obiectivele strategice și acțiunile concrete de realizare și 
de sprijinire a învățării pe tot parcursul vieții, autoarea sublinind că strategia „Educația - 
2020” nu indică expres acțiunile concrete necesare de realizat pe dimensiunea învățării pe 
tot parcursul vieții [5]. 

Este, oricum, oportun de menționat că, la nivelul învățământului secundar, eforturile 
de schimbare a educației din perspectiva învățării permanente au continuat, iar 
curriculumul școlar, care a fost modificat de mai multe ori în ultimele două decenii, 
actualmente vizează expres centrarea educației pe finalitățile educației, acestea fiind 
construite, așa cum subliniază S. Cristea, la nivelul interdependenței dintre cerințele 
psihologice ale educatului și educației, exprimate în termeni de competențe, și cerințele 
sociale ale educatului și educației, exprimate în termeni de cunoștințe de bază, validate de 
societate [3].  

În corespundere cu aceste finalități, Cadrul de referință pentru curriculumul național 
reiterează ideea despre competențele-cheie ca noul sistem de referință al finalităților 
educaționale, prezintă învățarea pe tot parcursul vieții, gândirea critică, cetățenia 
responsabilă și încadrarea în câmpul muncii drept competențe transversale și descrie 
profilul de formare a personalității elevului, potrivit căruia un absolvent al învățământului 
secundar general trebuie să dețină următoarele achiziții școlare / competențe-cheie: 
comunicarea în limba maternă, comunicarea în limbi străine, a învăța să înveți, 
competențe de bază în matematică, științe și tehnologii, competențe digitale, sociale și 
civice, de antreprenoriat, precum și de sensibilizare și exprimare culturală [7]. 

Totuși, dacă raportăm aceste proiecții teoretice la realitatea procesului de 
învățământ, ne dăm seama că  eforturile întreprinse constituie mai degrabă niște 
considerații generale, care pot fi cuprinse în formula formă fără fond, întrucât practica 
educațională la toate nivelurile rămâne cantonată în continuare în vechile tipare, fiind încă 
departe de a fi pregătită pentru transpunerea în fapt a ideilor privind învățarea 
permanentă. Astfel, planul de învățământ, care este unul din  principalele documente 
normative de proiectare a educației la nivelul învățământului secundar, rămâne a fi 
construit pe modelul învățării tradiționale și nu este racordat la conceptul de 
competențelor-cheie / transversale, necesare pentru învățarea permanentă.  
  La fel, reieșind din analiza conținutului evaluărilor și a rezultatelor elevilor stabilite 
prin testările naționale, constatăm că acestea nu măsoară nivelul de formare al 
competențelor-cheie prin activitățile de învățare și că se înregistrează o scădere a nivelului 
de performanțe școlare la toate disciplinele de învățământ supuse evaluării didactice, ceea 
ce relevă un randament scăzut al acțiunilor educative, aceste rezultate nefiind 
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satisfăcătoare nici pentru cadrele didactice, nici pentru părinți, dar, mai ales, pentru 
societatea care încearcă să susțină financiar învățământul.  
  În același timp, la nivel european, achiziționarea de către elevi a competențelor-
cheie pentru învățarea permanentă se află în vizorul unor programe internaționale de 
evaluare, cum ar fi PISA, PIRLS, TIMS, care măsoară aptitudinea elevilor de a se 
descurca autonom în situații de viață cotidiană cu ceea ce au învățat în școală. Potrivit 
studiilor realizate de OCDE, în fruntea clasamentului mereu se situează tinerii din 
Singapore, Japonia și Estonia, elevii din România clasându-se la ultima testare pe locul 
48, ei fiind urmați de elevii din țări precum Cipru, Moldova, Turcia, Albania. Astfel că 
rezultatele elevilor din Republica Moldova la evaluarea internațională PISA sunt o ilustrare 
de fond a simptomelor ce vizează calitatea procesului educațional, după cum se 
menționează în Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația - 
2020”.  
   De aici, criticile aduse sistemului și procesului educațional actual, care parvin mai 
ales dinspre factorii de ordin social și economic, care analizează în mod special 
„randamentul extern” sau eficiența școlară externă a procesului, din care reies concluzii 
despre eficiența scăzută și efectele slabe din punct de vedere social ale sistemului de 
învățământ, ce sunt exprimate prin astfel de acuze, cum ar fi: lipsa de semnificație a celor 
învățate, inutilitatea cunoștințelor însușite și irelevanța rezultatelor învățării (pentru elevi, 
părinți, societate în general). 

În opinia noastră, aceste acuze sunt justificate și sistemul de învățământ trebuie să-
și asume partea sa de vină și responsabilitatea pentru ineficiența rezultatelor sale. 
Credem, totuși, că situația respectivă își are rădăcinile în subfinanțarea cronică a 
învățământului și în lipsa unui sprijin financiar pentru realizarea coerentă a reformelor în 
educație și formare, or, se știe că deocamdată Republica Moldova, mai bine zis, economia 
acestui stat și societatea în ansamblul ei nu pot să aloce educației fonduri echivalente cu 
cele ale țărilor europene dezvoltate. De aici, concluzia: dacă societatea moldovenească 
dorește realmente să devină prosperă și competitivă prin reconstrucția sistemului său 
educațional, atunci și eforturile de susținere financiară a schimbărilor în educație trebuie 
să fie direct proporționale cu așteptările pe care societatea le are din partea 
reconstrucțiilor și reorganizărilor în domeniu.  
  Respectiv, educația (școlară, universitară și postșcolară / postuniversitară) se află 
în această stare de stagnare nu atât din cauza caracterului său inerțial în raport cu 
tendințele de dezvoltare în domeniul său, cât, mai ales, din cauza că societatea actuală, în 
ansamblul ei, se află înt-o stare de criză prelungită, care încă nu-i permite să facă din 
dezvoltarea educației un proiect prioritar, prin care să beneficieze de un sprijin financiar 
corespunzător nevoilor de schimbare și de transformare a educației în societatea 
cunoașterii. Or, un învățământ performant nu poate să existe decât într-o societate 
performantă pe toate palierele ei (politice, economice, sociale, culturale).  

Prin urmare, problema care se impune astăzi este: când, totuși, educația va deveni 
un domeniu prioritar de dezvoltare și cât de bine va reuși guvernul să gestioneze 
multiplele crize din societatea actuală, dar și interdependențele între schimbările din 
societate și cele din educație, astfel încât să avem cât mai puține dezechilibre la nivel 
social, cultural, politic, economic, iar transformările din învățământ să se înscrie într-un 
sistem coerent și convergent de acțiune pedagogică a tuturor influențelor educaționale, 
care să conducă simultan spre o educație mai performantă și o societate mai bună.      

Deocamdată însă constatăm o ruptură între ceea ce se proiectează la nivelul teoriei 
și ce se realizează în practica educațională, de unde reiese o inadecvare a procesului de 
învățământ la exigențele societății contemporane, bazată pe cunoaștere. Noul tip de 
economie bazată pe cunoaștere și pe competitivitate, care funcționează în societatea 
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contemporană, produce mari schimbări de perspectivă atât la nivelul solicitărilor de pe 
piața forței de muncă, impunând ca oamenii să aibă competențe mai relevante și la un 
nivel mai ridicat, iar în ceea ce privește abordările educaționale,  tendințele configurează 
emergența unui nou mod de producere a cunoașterii, inclusiv a celei educaționale, în care 
aceasta este creată în contexte socioeconomice mai largi, de natură transdisciplinară [2]. 

Așadar, evoluțiile sociale, cu impactul lor asupra educației, în general, și a învățării, 
în particular, fundamentează și potențează o nouă abordare a cunoașterii la nivelul teoriei 
și practicii educaționale, iar această nouă abordare se bazează nu atât pe evoluții stricte în 
domeniul epistemologic sau disciplinar, cât, mai ales, pe transformările și problemele 
majore cu care se confruntă oamenii în societatea contemporană, acestea solicitând, 
evident, o altfel de învățare: una proiectată transdiciplinar din punct de vedere curricular, 
centrată pe rezolvarea de probleme, puternic angajată social, astfel încât să producă 
rezultate mai relevante pentru individ și societate [2]. 

În acest sens, la nivel conceptual, este necesară o viziune nouă asupra învățării, ca 
proces și produs educațional, pornind tocmai de la noua semnificație a învățării în 
societatea cunoașterii și de la perspectiva formării-dezvoltării competențelor-cheie pe tot 
parcursul vieții, or societatea cunoașterii nu este posibilă decât grefată pe o societate în 
care oamenii învață permanent. Iar avansarea spre o astfel de societate trebuie înțeleasă 
ca o evoluție necesară pentru asigurarea dezvoltării durabile în contextul „noii economii”, 
fundată, în principal, pe produse și activități intelectual-intensive, precum și pentru 
realizarea unei civilizații socioumane dezvoltate.  

 Cât privește realizarea în practică a învățării permanente, la nivel guvernamental, 
se impune elaborarea unui plan-cadru de acțiuni privind dezvoltarea prioritară a educației, 
inclusiv pe dimensiunea învățării pe tot parcursul vieții în Republica Moldova, care să 
asigure implementarea eficientă a concepției și strategiilor elaborate deja în acest scop, 
coordonarea capacităților instituționale ale universităților și organismelor 
nonguvernamentale în ceea ce privește educația adulților și monitorizarea acțiunilor de  
susținere și promovare a educației permanente. 

3. Concluzii. În condițiile globalizării, informatizării, tehnologizării rapide a tuturor 
domeniilor de activitate umană, educația, formarea profesională și actualizarea continuă a 
competențelor au devenit imperative pentru dezvoltarea socioeconomică a oricărei țări, 
asigurarea progresului societății, inserția profesională pe piața muncii, sporirea calității 
vieții și autorealizarea fiecărui individ, învățarea permanentă / pe tot parcursul vieții fiind 
considerată o prioritate în politicile educaționale europene datorită importanței și 
impactului pe care îl are implementarea acestui nou deziderat asupra dezvoltării 
economice, a societății și a fiecărui individ. 

În Republica Moldova educația a fost doar declarată drept prioritate națională, nu și 
realizată în fapt, iar triunghiul cunoașterii - educație-cercetare-inovare - un imperativ 
pentru dezvoltarea unei societăți cognitive, cu o economie competitivă și cu un nivel înalt 
de viață pentru toți. În acest sens, educația permanentă este mai mult decât un principiu 
de viață, este o problemă care îi privește pe toți cetățenii, de aceea învățarea pe tot 
parcursul vieții trebuie să devină o realitate pedagogică și la noi, astfel încât fiecare 
persoană să dispună de șanse egale în dezvoltarea personală și profesională, iar 
dobândirea de competențe-cheie să faciliteze o mai bună integrare socială și să ofere noi 
posibilități de mobilitate în vederea ocupării forței de muncă.     

Fiind un rezonator direct al societății și dezvoltându-se în funcție de cerințele 
exterioare, care pot fi de natură socială, politică, economică, culturală, pedagogia, în 
general, și învățământul, în particular, încearcă să reacționeze prompt și flexibil la viteza 
incredibilă cu care se transformă societatea contemporană și profilul educabilului. Dar 
această reacție solicită nu doar proiecții, ci, mai ales, strategii coerente de implementare și 
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coordonare a acțiunilor proiectate, urmate de o monitorizare atentă, și neapărat sprijinite 
cu un buget corespunzător de finanțare pentru traducerea în fapt a tuturor schimbărilor de 
tip reformă. Or,  societatea cunoașterii reprezintă o etapă nouă în cultură, când pe primul 
plan trece cultura cunoașterii, care pregătește terenul pentru ceea ce se dorește a fi o 
societate a învățării. 

 
Bibliografie 

1. Callo T., Cuznețov L., Hadîrcă M., Afanas A. Învățarea pe tot parcursul vieții. În: 
Educația integrală. Fundamentări teoretico-paradigmatice și aplicative. Chișinău: Institutul 
de Științe ale Educației, 2014 
2. Ciolan L. Învățarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. Iași: 
Polirom, 2008 
3. Cristea S. Dicționar de pedagogie. Chișinău: Editura Litera Educațional, 2002 
4. Hadîrcă M. Condiții pedagogice pentru reconfigurarea procesului actual de învățare. În: 
Învățarea școlară. Probleme de realizare. Perspective de dezvoltare. Chișinău: Institutul 
de Științe ale Educației, 2020 
5. Șavga L. Implementarea modelului european de învățare pe tot parcursul vieții în 
Republica Moldova. În: Academos, nr. 1, 2020 
6. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Cadrul de referință al 
curriculumului național. Chișinău: Editura Liceum, 2017 
7. Cadrul european de cooperare în domeniul educației și formării al Comisiei Uniunii 
Europene, ET 2020 https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-
cooperation/et2020-framework_consultat la 12.02.2021 
8. Către o Europă durabilă până în 2030. Uniunea Europeană, 2019. 132 p. [on-line] 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_ 
ro_v2_web.pdf (vizitat la 14.02.2021). 
9. Codul Educației al Republicii Moldova. Publicat: 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-
324, http://lex.justice.md/md/355156/ accesat la 10.02.2021 
10. Memorandum privind învățarea permanentă. Document elaborat de Comisia 
Europeană, Centrul Național “Leonardo da Vinci”. În: Official Journal of the EU, 
30.02.2006, L  394/13. 
11. Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014- 2020 „Educația-
2020”.Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 944 din 14.11.2014. În: Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr. 345-351 din 21.11.2014. [on-line] 
https://mecc.gov.md/sites/default/files/1_strategia_educatia-2020_3.pdf (vizitat la 
17.02.2021) 
 



 

294 

EVOLUȚIA CADRULUI NORMATIV EUROPEAN PRIVIND VALIDAREA 
COMPETENȚELOR REZULTATE DIN EDUCAȚIA NONFORMALĂ 

 
Vasile ANDRIEŞ, dr.,  

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 
 E-mail: sector.enf@ise.md 

 
Abstract 

The idea of lifelong learning was formulated in 1971 by Jacques Delors, being 
correlated with the socio-economic dimension. Basically, from the beginning of the '90s of the 
century. XX, the EU's educational and youth policy focuses on the principle of lifelong 
learning, aimed at encouraging young people to acquire additional knowledge, skills and 
competences and which can contribute to personal development, social inclusion and active 
citizenship among thus improving their employment prospects. In this study, we will focus on 
EU strategies and policies to promote and recognize non-formal and informal education, as 
well as the skills resulting from this process. 

Keywords: Skills, non-formal education, certification, results, validation 
 

Introducere 
Conceptualizarea educaţiei nonformale este lansată la finele anilor ’60 ai sec. XX prin 

lucrările unor teoreticieni valoroși. UNESCO și alte organisme internaționale încep a 
implementa proiecte de educație nonformală și informală pentru țările lumii a treia în anii 80-
90 ai sec. XX. De la începutul anilor ’90 ai sec. XX, politica educaţională, dar și cea de tineret 
a UE se axează pe principiul învăţării pe tot parcursul vieţii, orientat spre încurajarea tinerilor 
de a dobândi cunoştinţe, abilităţi şi competenţe suplimentare şi care poate contribui la 
dezvoltarea personală, incluziunea socială şi cetăţenia activă în rândurile acestora, 
îmbunătăţindu-le astfel perspectivele de ocupare a unui loc de muncă. În prezentul studiu, ne 
vom axa pe strategii și politici ale UE în vederea promovării și recunoașterii educației 
nonformale și informale, precum și a competențelor rezultate din acest proces. 

 
Rezultate obţinute şi discuţii 

Strategia de la Lisabona, adoptată în martie 2000 de către Consiliul European își 
propunea edificarea până în 2010 a unei economii bazată pe cunoștințe. În acest aspect, un 
rol important îi revenea educației nonformale și informale, corelată cu învățarea pe tot 
parcursul vieții, care la rândul său era atribuită segmentului tineret și angajare în câmpul 
muncii. Astfel, educația nonformală se regăsește în politicile:  

- De tineret; 
- Educaționale; 
- De angajare în câmpul muncii.  
În comunicarea Comisiei Realizarea unui spațiu european al educației și formării pe 

parcursul vieții din 2001, se menționează că în anul 2000, doar 8% din populația UE cu vârsta 
cuprinsă între 25 și 64 de ani participau la procesul de educare și formare continuă.  

Din acest considerent, Comisia a intervenit cu o serie de recomandări. Astfel, statele 
membre, autoritățile locale și regionale, furnizorii de servicii de educație și formare, 
reprezentanții sistemului de educație formală, precum și ONG – urile (în special cele din 
domeniul educațional și de tineret), ar trebui să contribuie la crearea unei rețele de învățare 
continuă, oferind oportunități de dezvoltare mediatorilor de învățare din statele membre sau 
candidate. 

Având în vedere atenția acordată învățării nonformale și informale, este important de a 
le oferi sprijin mediatorilor educaționali. Este vorba de partenerii sociali (ONG-uri  de tineret) și 
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alți actori relevanți, care ar trebui în colaborare cu Comisia și statele membre, să inițieze un 
schimb sistematic de experiențe în acest domeniu. 

Comisia va propune susținerea cercetării și experimentării învățării în contexte formale, 
nonformale și informale și prin integrarea TIC în procesele de învățare prin programele 
Leonardo da Vinci,Socrates și Youth, precum și acțiuni pilot e-Learning. Până în 2003, 
Comisia va colabora cu statele membre, partenerii sociali și ONG-urile internaționale în 
vederea elaborării recomandărilor privind implicarea pe bază de voluntariat a organizații din 
domeniul învățământului formal și nonformal.1 

În Comunicarea Comisiei cu privire la învățarea pe tot parcursul vieții din 2002 se 
menționează necesitatea valorificării învățării nonformale și informale, în calitate de instrument 
esențial pentru desfășurarea instruirii de-a lungul vieții și în toate aspectele sale. Rezoluțiile 
adoptate de miniștrii educației și ocupării forței de muncă din UE (în mai și iunie 2002) au 
subliniat din nou importanța valorizării învăţământului nonformal și informal. 

Consiliul Uniunii Europene din mai 2004 adoptă o serie de principii europene comune 
pentru identificarea și validarea educației și instruirii nonformale și informale: 

 Caracterul voluntar al validării; 
 Respectarea confidențialității persoanelor; 
 Garantarea accesului egal și tratamentului echitabil; 
 Părțile interesate trebuie să stabilească sisteme de validare; 
 Aceste sisteme ar trebui să includă un mecanism de recomandare și consiliere 

destinat persoanelor fizice; 
 Aceste sisteme trebuie să se axeze pe asigurarea calității; 
 Procesele, procedurile și criteriile de validare trebuie să fie corecte, transparente și 

orientate spre asigurarea calității; 
 Aceste sisteme trebuie să respecte interesele legitime ale părților interesate și să 

tindă spre o participare echilibrată; 
 Procesul de validare trebuie să fie imparțial și să evite orice conflict de interese; 
 Garantarea competențelor profesionale ale persoanelor care efectuează evaluările.2 
Președinția portugheză din noiembrie 2007, împreună cu Comisia Europeană (DG 

Educație și Cultură), precum și Cedefop, au prezentat linii directoare  în calitate de puncte de 
referință pentru dezvoltarea metodelor și sistemelor de validare, care ar permite generalizarea 
experiențelor din Europa. Fiecare țară urma să decidă dacă utilizează sau nu aceste linii 
directoare.  

Validarea învățării nonformale și informale este tot mai des considerat factorul-cheie în 
realizarea programului de instruire pe tot parcursul vieții. Consiliul UE din 20 decembrie 2012, 
abordând problema validării învățării nonformale și informale a invitat Comisia Europeană, în 
consultare cu statele membre și părțile interesate, să continue revizuirea sistematică a liniilor 
directoare. Recomandarea stabilește o platformă solidă pentru cooperarea europeană în 
vederea validării învățării nonformale și informale. Consiliul a stabilit și patru etape de validare: 

• Identificarea rezultatelor învățării nonformale și informale a persoanei; 
• Examinarea documentelor care atestă rezultatele învățării nonformale și informale ale 

persoanei; 
• Evaluarea rezultatelor învățării nonformale și informale ale persoanei; 
• Certificarea evaluării rezultatelor învățării nonformale și informale a persoanei sub 

forma unei calificări sau credite care conduc la o calificare, sau prin altă formulă considerată 

                                                
1 Communication de la Commission Réaliser un espace européen de l’éducation et de la formation tout au 
long de la vie. Bruxelles, le 21.11.01 COM(2001) 678 final, p. 30. 
2 Validation de l’apprentissage non formel et informel en Europe. État des lieux en 2007. Cedefop. 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 2008, p. 11. 



 

296 

adecvată.3 
Inventarul european din 2005 oferă o imagine de ansamblu asupra diferitelor metode 
și abordări de identificare, documentare și evaluare: 
 Teste și examene: identificarea și validarea învățării nonformale și informale prin 

sau cu sprijinul examenelor organizate în cadrul sistemului formal. 
 Metode declarative: bazate pe identificarea și înregistrarea de către persoane a 

propriilor lor competențe, confirmate în mod normal de o persoană terță pentru a verifica 
autoevaluarea. 

 Observarea: observarea și evidența competențelor unui individ în timp ce acesta 
îndeplinește sarcini zilnice la locul de muncă. 

 Simularea și proba extrasă din activitatea de muncă: simularea constă în 
plasarea persoanei într-o situație care îndeplinește toate criteriile unui scenariu din viața reală 
și permite evaluarea competențelor individului. Pentru a extrage probele din activitatea de 
muncă, candidatul colectează dovezile rezultate din activitatea fizice sau intelectuală. Acestea 
se pot referi la situații profesionale, activități voluntare, situații din familie sau alte medii. 
Aceste dovezi formează baza validării competențelor desfășurate de o persoană terță. 

 Metoda portofoliului: se utilizează o combinație de metode și instrumente, aplicate 
la diferite etape consecutive, pentru a putea urmări parcursul persoanei și modul de 
dezvoltare și evoluție a competențelor și cunoștințelor.4 

La recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 10 iulie 2001 privind 
mobilitatea academică a studenților, a persoanelor în formare, a profesorii și formatorilor  prin 
intermediul programului Erasmus, a fost introdus Sistemul European de Credite Transferabile 
ECTS (European Credits Transfer System). Însă el nu a fost adaptat la validarea cunoștințelor 
și competențelor obținute în rezultatul învățării nonformale și informale. 

Cel de-al doilea, Sistemul european de acumulare a creditelor transferabile pentru 
educația și formarea profesională ECVET (European Credit system for Vocational Education 
and Training) a rezultat din recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 
2009. Constituie un cadru tehnic pentru transferul, recunoașterea și valorificarea rezultatelor 
individuale ale învățării pentru a permite certificarea. Scopul sistemului ECVET este de a 
promova mobilitatea în Uniunea Europeană a cursanților și muncitorilor, făcând posibilă 
recunoașterea perioadelor de formare, stagiu sau muncă pe care le-au realizat într-o altă țară 
europeană. 

Deși, Recomandarea Consiliului din 18 iunie 2009 nu este direct axată pe învățarea 
nonformală și informală, reflectă posibilitatea acestora. Astfel, recomandarea propune „pentru 
a facilita dezvoltarea sistemelor flexibile și personalizate, precum și recunoașterea abilităților 
și cunoștințelor anterioare, rezultate din învățarea nonformală și învățarea informală. ”.  

La fel, ea menționează în anexă: „în ceea ce privește aplicarea ECVET la educația 
obținută într-un context nonformal sau informal, sau în afara cadrului unui acord de 
parteneriat, ține de competența instituției abilitate emiterea certificării sau să acordarea 
creditelor, precum și inițierea procedurilor și mecanismelor de identificare, validare și 
recunoaștere a acestor realizări prin atribuirea unităților corespunzătoare și puncte ECVET 
asociate.”5 
 

                                                
3 Lignes directrices européennes pour la validation des acquis non formels et informels. Cedefop. 
Luxembourg: Office des publications de l’Union europйenne, 2016, p. 18. 
4 Bjørnåvold, J.; Coles, M.  Gérer l'éducation et la formation: l'exemple des cadres de certifications. In: 
Revue européenne de formation professionnelle, 2008, n° 42/43, p. 227-228. 
5 Rapport d’information déposé par la Commission des Affaires européennes sur la validation de 
l’apprentissage non formel et informel le 1er juillet 2015, https://www.assemblee-
nationale.fr/dyn/14/dossiers/validation_apprentissage_non_formel_informel, p. 32 
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ECTS ECVET 
Sistemul european de credite transferabile 

pentru învățământul superior 
Sistemul european de acumulare a creditelor 

transferabile pentru educația și 
formarea profesională 

Armonizarea învățământului superior 
în trei cicluri identice: 

Licență 
Masterat 
Doctorat 

Lipsa armonizării sistemelor de 
educație și formare profesională. 

 
 

Focalizarea pe procesul de învățare 
prin luarea în considerare a: duratei, 

volumului de lucru și  rezultatului scontat 
(certificarea). 

Focalizarea pe rezultatele procesului de 
învățare (obținerea cunoștințelor sau/și 

competențelor). 

Este axat pe învățarea formală. Este conceput de la bun început pentru a lua 
în calcul diferite tipuri de învățare: formală, 

nonformală și informală 
 

În 2009 este adoptat un cadru strategic european Strategia „Educație și formare 
2020”, care definea prioritățile europene în educație și formare până în 2020. Denumit în mod 
obișnuit „E & T2020” pentru „Educație și instruire 2020”, acest cadru stabilea 4 obiective 
strategice: 

• Transformarea în realitate a educației și formării pe tot parcursul vieții, precum și a 
mobilității; 

• Îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării; 
• Promovarea echității, coeziunii sociale și cetățeniei active; 
• Încurajarea creativității și inovării, inclusiv a antreprenorialului, la toate nivelurile de 

educație și formare. 
Recomandarea Consiliului UE din 2012 privind validarea învățării nonformale și 

informale reprezintă un nou pas în dezvoltarea cadrului legislativ pentru validarea 
competențelor în UE. Învățarea nonformală și informală este adesea subestimată, iar 
Recomandarea Consiliului privind validarea învățării nonformale și informale din 2012 
recunoaște această contradicție. Promovează o abordare mai sistematică a validării, pentru a 
spori vizibilitatea și valoarea învățării în afara sistemelor formale de educație și formare. 
Procesul Bologna a încurajat crearea de oportunități pentru validarea învățării nonformale și 
informale. 

Validarea învățării nonformale și informale este un mod de a recunoaște întreaga 
gamă de cunoștințe și abilități individuale, indiferent dacă sunt dobândite în cadrul sau în afara 
sistemului de educație formală. Validarea poate fi folosită și pentru a oferi o „a doua șansă” 
celor mai defavorizați. Este important să se facă distincția între diferite forme de recunoaștere, 
în funcție de cine recunoaște învățarea și în ce scop. Formele de recunoaștere sunt: 

 Recunoașterea formală, reprezintă validarea și certificarea rezultatelor învățării 
prin certificate care recunosc formal realizările unei persoane; 

 Recunoașterea politică este recunoașterea educației nonformale în legislație și/ 
sau includerea învățării / educării nonformale în strategiile politice naționale și participarea 
profesioniștilor la aceste strategii; 

 Recunoașterea socială prevede că actorii sociali recunosc valoarea abilităților 
dobândite în contexte nonformale și munca depusă în aceste activități, inclusiv valoarea 
organizațiilor care furnizează această activitate; 

 Auto-recunoașterea reprezintă evaluarea individuală a propriilor rezultate ale 
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învățării și capacitatea de a utiliza aceste rezultate în alte domenii.6 
În 2014, Comisia Europeană a lansat o nouă inițiativă europeană privind 

recunoașterea competențelor și calificărilor în UE, rezultată din consultările publice. Inițiativa 
era orientată spre: 

1. Consolidarea dobândirii unor competențe mai superioare și mai adecvate; 
2. Continuarea consolidării legăturilor dintre educație, formare, mobilitate și piața 

muncii; 
3. Luarea în considerare a tendințelor internaționale majore (în ceea ce privește 

competențele și certificările); 
4. Asigurarea coerenței generale a instrumentelor și politicilor, precum și progresului în 

punerea în aplicare a „rezultatele învățării”; 
5. Asigurarea transparenței regulilor și procedurilor pentru recunoașterea abilităților și 

certificărilor în urma învățării nonformale și informale; 
6. Acordarea unei mai mare importanțe asigurării calității educației; 
7. Oferirea unui portal cursanților și muncitorilor pentru obținerea informației despre 

spațiul european al competențelor și calificărilor. 
În concluziile sale din 14 decembrie 2017, Consiliul European de la Göteborg a 

subliniat că „educația și cultura sunt esențiale pentru construirea unor societăți incluzive și 
coezive, precum și pentru menținerea competitivității noastre” și a definit mai multe axe ale 
activității prioritare - în conformitate cu viziunea Comisiei privind Spațiul European al 
Educației, axat pe învățarea pe tot parcursul vieții. În noul său program strategic UE pentru 
perioada 2019-2024 adoptat la 20 iunie 2019, Consiliul European subliniază că statele 
membre „[trebuie] să sporească investițiile în dezvoltarea competențelor și educația fiecărei 
persoane.  

În Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind realizarea unui spațiu 
european de educație până în 2025 se menționează necesitatea dezvoltării unei abordări 
europene a micro-calificărilor, contribuind la lărgirea oportunităților de învățare și a 
consolidării rolului instituțiilor de învățământ superior și de educație și formare profesională în 
învățarea pe tot parcursul vieții, oferind oportunități de formare mai flexibilă și modulară. 

Aceste micro-calificări sunt utile nu numai pentru profesioniști, dar pot, de asemenea, 
să completeze pregătirea studenților într-un program de licență, masterat și doctorat. Un 
număr din ce în ce mai mare de adulți, indiferent dacă au absolvit sau nu studiile superioare, 
vor trebui să se perfecționeze, sau să se recalifice prin modalități mai flexibile, depășind 
decalajul dintre cunoștințele și abilitățile lor inițiale  și noile competențe, solicitate de piața 
muncii. Învățarea non-formală, în special voluntariatul, contribuie la dobândirea cunoștințelor 
și competențelor psihosociale și profesionale. Aceste abilități și competențe trebuie să fie 
susținute, evaluate și pe deplin recunoscute.7 
 

Concluzii 
Instituțiile UE, precum Consiliul de Miniștri, Comisia, Corpul european de solidaritate, 

dar și alte structuri specializate (CEDEFOP), au integrat pe deplin valoarea educației și 
recunoașterea acesteia în obiectivele și activitățile sale. A fost dezvoltat și promovat un 
cadru politico-juridic adecvat și relevant. Mai multe state membre s-au alăturat procesului 
de recunoaștere a ENF și validare a competențelor, instituind mecanismele necesare. Cu 

                                                
6 Inventaire européen sur la validation d l’apprentissage non-formel et informel. CEDEFOP. Luxembourg: 
Office des publications de l’Union europйenne, 2016, p. 7. 
7 Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité Économique et Social 
Européen et au Comité des Régions relative à la réalisation d’un espace européen de l’éducation d’ici à 
2025. Bruxelles, le 30.9.2020. COM(2020) 625 final, p.18. 
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toate acestea, rămân obstacole în calea mobilității transfrontaliere a voluntarilor, în special 
în ceea ce privește recunoașterea rezultatelor învățării de către angajatori. Bazându-se pe 
revizuirea Recomandării Consiliului din 2008, privind mobilitatea tinerilor voluntari, Comisia 
va propune o actualizare a orientărilor strategice în 2021 pentru a elimina obstacolele 
juridice, financiare și administrative care continuă să împiedice voluntariatul. Astfel, va 
căuta să sporească incluziunea, calitatea și recunoașterea experiențelor transnaționale în 
cadrul viitorului program al Corpului european de solidaritate. 
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Rezumat 

Brian Tracy spunea: ,,cauza tuturor eșecurilor este determinată de trecerea la 
acțiune fără a avea mai întîi un plan bine stabilit”. Este esențial să avem obiective bine 
definite pentru îndeplinirea cărora să lucrăm zilnic. Cheia pentru succesul la studii și în 
viață este dezvoltarea unor aptitudini de organizare a timpului și activități de învățarea 
unor tehnici de a stabili eficient obiectivele. 

Cuvinte cheie: Timp, învățământ, management, planificare, buget de timp, 
eficiență. 

 
HOW TO IMPROVE THE QUALITY OF TIME IN THE LEARNING ENVIRONMENT 

 
Summary 

Brian Tracy said: ”the cause of all failures is determined by taking action without 
first having a well-established plan." It is essential to have well-defined goals for which 
to work on a daily basis. The key to success in studies and in life is the development of 
time organization skills and learning activities techniques to effectively set goals. 

Keywords: Time, education, management, planning, time budget, efficiency. 
 
Resursa umană este cea mai dinamică dintre toate resursele pe care le deține 

orice organizație. De aceea are nevoie să i se acorde o atenție deosebită din partea 
conducerii dacă aceasta dorește să o exploateze la capacitatea ei maximă în cadrul 
activității profesionale. Aici își fac intrarea două activități cu rol deosebit de important și 
anume pregătirea și dezvoltarea profesională.[4] 

De asemenea, lipsa de organizare a propriului timp, se restrânge implicit la 
asupra celorlalte domenii din viața studentului. Lipsa de structurare a materialului de 
învățat și realizarea temelor în ultimul moment îl împiedică pe student să-și utilizeze 
toate resursele la maxim datorită crizei de timp. 

În această lume cu orare încărcate, studentului îi revine greu sa-și împartă 
timpul pentru activitățile sale, familiare și sociale și întimpină dificultăți în atingerea 
obiectivelor personale. Un ajutor îi poate oferi profesorul cu tactul lui pedagogic, 
măiestria pedagogică, care reprezintă dezvoltarea tuturor componentelor personalității 
profesorului. 

De ce timpul individual este vital și cum să-l obținem? Atunci când energia 
folosită în blocarea altor stimuli devine copleșitor, oamenii simt nevoia de a evada din 
mediului lor într-unul care presupune mai puțină energie, mai puțină procesare, mai 
puțină implicare. Atât studenții cât și profesorii au nevoie câteodată, să fie într-un 
mediu în care stimulii să fie reduși, unde nu există și alte persoane cu care trebuie să 
colaboreze.[3] 

Dacă nevoia lor pentru un timp individual nu le este împlinită, unele persoane pot 
deveni nervoase, sensibile de neînțeles. Este important să recunoaștem legitimitatea 
acestei nevoi: orice persoană dintr-un mediu de învățare trebuie să aibă perioade de 
intimitate, departe de zgomotul colegilor pentru a se reîncărca. Deseori, numai câteva 
minute departe de cadrul complex al grupei pot face minuni în privința capacității 
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profesorilor și a studenților de a face față timpului difuz. 
Ce trebuie să facem, să întreprindem p-u aceasta? Să delimitarea o zonă de 

studiu individual; să folosim prin programare biblioteca, folosirea birourilor atunci când 
nu sunt utilizate; folosirea echipamentului audio pentru a camufla celelalte zgomote; 
folosirea unor ,,zone de meditație” alese pe gazon sau sub copaci; apelarea la un 
înlocuitor, pentru a-i da profesorului prilejul să se relaxeze. [3] 

Cum aceasta se face mai eficient? Analizând chestionarele participanților la 
cursurile de dezvoltare profesională, la capitolul: propuneri, comentarii, sugestii 
majoritatea încep cu: puține ore la curs, majorarea duratei cursului, mai multe ore 
pentru curs etc.. 

Majoritatea din noi nu reușim să organizăm sau să valorificăm timpul într-un mod 
cât mai productiv și renunțăm cu ușurință atunci când întimpinăm dificultăți. 

De asemenea, lipsa de organizare a propriului timp, se restrânge implicit  asupra 
celorlalte domenii din viața celui care învață.  

Brian Tracy spunea: ,,cauza tuturor eșecurilor este determinată de trecerea la 
acțiune fără a avea mai întâi un plan bine stabilit”. Este esențial să avem obiective bine 
definite pentru îndeplinirea cărora să lucrăm zilnic. [9] 

În această lume cu orare încărcate, studentului îi revine greu sa-și împartă 
timpul pentru activitățile sale, familiare, sociale și întimpină dificultăți în atingerea 
obiectivelor personale. Un ajutor îi poate oferi profesorul, formatorul cu tactul lui 
pedagogic, măiestria pedagogică, care reprezintă dezvoltarea tuturor componentelor 
personalității profesorului. 

Profesorii estimează timpul necesar pentru realizarea activităților planificate 
pentru fiecare unitate de curs/modul. Profesorii trebuie să elaboreze strategii 
corespunzătoare pentru a utiliza timpul participantului cu maximă eficiență. La 
determinarea volumului de muncă necesar studentului pentru însușirea unei unități de 
curs sau pentru realizarea unei activități din program, formatorul va tine cont de 
specificul și asigurarea didactico-metodică a acestora în parte. [7] 

Tot la profesor și măiestria lui ne referim în continuare în ceia ce privește 
calitatea timpului petrecut în auditoriu, cum să-l organizăm să fie mai eficient. Scriam 
mai devreme despre organizarea timpului, obiectivele clare și concret puse, despre un 
plan bine stabilit; iată una din metodele de a planifica mediul de învățare este de a 
examina modul în care persoanele funcționează în auditoriu, care sunt nevoile lor si 
cum sunt acestea împlinite. 

Profesorii cu experiență știu că pot apărea probleme chiar și în așa numita 
,,zonă fără probleme” (zona de predare - învățare). Până ce nu examinăm calitatea 
mediului de predare-învățare nu putem înțelege și corecta aceste comportamente. În 
această zonă, în acele momente în care predarea și învățarea devin posibile există trei 
tipuri de timp: timpul difuz; timpul individual; timpul optim. [4] 

De ce timpul difuz creează probleme? Sala de studii este un loc plin de energie. 
Profesorii și studenții își folosesc toate cele 5 simțuri în mediul grupei. Stimulii sunt în 
permanență receptați, monitorizați. Ce înseamnă toate aceste pentru un profesor și 
pentru studenții lui? 

Fiecare persoană din această încăpere este bombardată de stimuli-mirosul 
corpurilor, imagini în mișcare, culori, umbre, sunetul glasurilor. Acestea și mii de alți 
stimuli sunt receptivi și procesați de fiecare persoană aproape fără încetare. Pe măsura 
creșterii și dezvoltării  studenții învață cum să filtreze stimulii-la care zgomote, 
sentimente, imagini sau gusturi să fie atenți și pe care să le ignore. Și pentru a nu fi 
atent la ceva necesită energie. Concentrarea înseamnă în mare parte ignorarea tuturor 
stimulilor cu excepția unuia singur. Studiile arată că studentul, omul la general, rareori 
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este capabil să facă asta timp de mai mult de douăzeci de minute. În cele din urmă 
rezerva de energie a studentului folosită pentru a ignora anumiți stimuli se va termina. 
El are acum o altă nevoie ce trebuie împlinită-scăparea de multitudinea de stimuli, 
evadarea din timpul difuz. 

Înăuntrul zonei învățare – predare, am localizat timpul difuz urmează două alte 
tipuri de timp trăit de profesori și cei care învață: timpul individual și timpul optim. [5] 

De ce timpul individual este vital și cum să-l obținem? Atunci când energia 
folosită în blocarea altor stimuli devine copleșitor, oamenii simt nevoia de a evada din 
mediului lor într-unul care presupune mai puțină energie, mai puțină procesare, mai 
puțină implicare.  

Dacă nevoia lor pentru un timp individual nu le este împlinită, unele persoane pot 
deveni nervoase, sensibile de neînțeles. Este important să recunoaștem legitimitatea 
acestei nevoi: orice persoană dintr-un mediu de învățare trebuie să aibă perioade de 
intimitate, departe de zgomotul colegilor pentru a se reîncărca. Deseori, numai câteva 
minute departe de cadrul complex al grupei pot face minuni în privința capacității 
profesorilor și a studenților de a face față timpului difuz. 

Ce trebuie să facem, să întreprindem p-u aceasta? Să delimităm o zonă de 
studiu individual; să folosim prin programare biblioteca, folosirea birourilor atunci când 
nu sunt utilizate; folosirea echipamentului audio pentru a camufla celelalte zgomote; 
folosirea unor ,,zone de meditație” alese pe gazon sau sub copaci; apelarea la un 
înlocuitor, pentru a-i da profesorului prilejul să se relaxeze. [7] 

Cum se creează timpul optim? Transmiterea informației se face de obicei unui 
auditoriu mare, însă când este nevoie de comunicare între mai multe părți, se formează 
grupuri de 2 sau 3 persoane. Cea mai importantă persoana cu care participanții pot 
comunica, cel mai semnificativ personaj este evident profesorul lor. Profesorul trebuie 
să-și facă timp pentru discuții față-n-față cu participanții, în cazul când este nevoie de 
comunicare.  

Deci, la întrebarea: cum îmi organizez activitatea de învățare? Aici îndată vine 
răspunsul folosit fiind și ca scop: organizarea judicioasă a timpului destinat învățării. 
Randamentul activității de învățare este influențat în mare măsură de condițiile în care 
se desfășoară activitatea respectivă. De aceea este bine să ne punem întrebările: 
când?, unde?, cum? ne organizam activitatea. 

Ce înseamnă a ști să înveți eficient? 
a) a economisi timp și efort; 
b) a ști cum să învățăm singuri, pe tot parcursul vieții; 
c) a face față salturilor informaționale. 
Învățarea eficientă sau a ști să înveți eficient înseamnă volum mare de 

cunoștințe într-un timp scurt și cu efort redus. [7] 
E bine de imprimat un ritm vioi de la început, de a menține în permanență acest 

ritm, astfel, apare obișnuința de a nu pierde nici o clipa, dacă te deprinzi cu 
punctualitatea  îți va ajunge timp pentru toate. Nu mai puțin important este și locul de 
muncă caracterizat prin liniște, ambianță plăcută, iluminat corespunzător, ordine pe 
masa de lucru, temperatura normala. 

Deci “ajută-te singur” trebuie să fie prima regulă a oricărui participant la curs 
folosind sfaturile primite în această privință. Să fim ”zgârciți” cu timpul nostru (să 
folosim chibzuit timpul). Organizarea judicioasa a activității de învățare are ca                        
rezultat învățarea eficienta. Învățând eficient rezultatele pe care le veți obține vor fi 
foarte bune. 
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Abstract 

The year 2020 began with an epidemic of coronavirus infection. Restrictions were 
imposed all over the world and education was not left unattended. All schools, colleges and 
universities were forced to switch to distance learning. There is no doubt that this has had an 
impact on the performance of students. And this is due not only to the fact that the distance 
form requires more independence and responsibility from students, but also to the fact that the 
distance learning format requires a fundamentally new approach to the learning process. The 
main purpose of this paper is to analyses the distance form of learning in secondary schools 
during the coronavirus infection period in the spring of the 2019/2020 school year.  This paper 
examines the current issues concerning distance learning in secondary education institutions. 
The article describes the main problems of distance learning and its advantages, based on the 
analysis of the experience of distance learning in the spring 2019-2020 school year. 
Technical, psychological, and methodological problems of the distance form of education are 
described. The main trends in the development of distance education, its application and 
impossibility of full transition to this form of education in educational organizations are 
considered. 

Keywords: education, digitalization, distance education, problems of distance 
education, advantages of distance education. 
 

Introduction 
Современная эпоха характеризуется высоким уровнем цифровизации. Так этому 

процессу подвергаются многие сферы жизни общества, и образование не является 
исключением. Уже в течение нескольких лет форма образования меняется. И одной из 
стремительно развивающихся форм дистанционного образования является 
дистанционное образование. Дистанционное образование развивается уже в течение 
многих десятилетий. Одной из форм дистанционного образования можно считать 
существующее уже несколько десятков лет заочное обучение в высшем учебном 
заведении, которое предполагает отправку работ по почте и периодическую сдачу 
экзаменов очно. Однако развитие информационных технологий и интернета во многом 
изменили его. Так если в 80-е годы дистанционное обучение включало выполнение 
заданий и отправку их по почте, то сейчас дистанционное обучение предполагает 
полную дистанционную форму, включая и проведение промежуточной аттестации [1].  
 

Results obtained and discussions 
Дистанционное образование имеет разные названия. Так, обозначая эту форму 

обучения, учёные используют разные термины: e-learning, online learning, distance-
learning. Также оно имеет и разные виды: курсы с частичным использованием web, 
используемые для передачи учебного плана и заданий, смешанные или гибридные 
курсы, используемые для передачи контента и онлайн-обсуждений (присутствует 
сокращённое число занятий лицом к лицу) и онлайн-курсы, реализуемые только по сети 
интернет [2].  
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Дистанционное образование с помощью сети интернет существует не первый 
год. Оно уже успешно используется в дополнительном образовании. Различные 
курсы, тренинги, семинары, проводимые дистанционно, имеют множество 
преимуществ. И одним из них является то, что участникам нет необходимости ехать 
в другой город или даже страну, вследствие чего организаторы могут привлечь 
большое количество участников. Однако до 2020 года никто не мог представить, что 
дистанционное образование станет единственно возможной формой обучения на 
половину года. Этот год заставил столкнуться с интернет-образованием «лицом к 
лицу». Внезапный переход на дистанционное обучение позволил выявить не                
только преимущества и недостатки онлайн образования, но и готовность системы к 
этому [3].  

Несмотря на то, что дистанционная форма образования имеет большой опыт, 
всё же полный переход к нему заставил столкнуться с большими трудностями. 
Причём эти трудности связаны не только с техническим обеспечением, но и с 
психологическими проблемами. 

Одной из технической проблем стала пропускная способность сети, которая 
была не всегда достаточной для проведения большого количества уроков 
одновременно. Многие учителя и ученики сталкивались с такими проблемами, как 
перебои связи, задержка передачи звука и изображения, что, конечно, негативно 
сказывалось на проведении уроков, и получении знаний учениками. Также не стоит 
забывать и о материальной базе. Многие и ученики, и учителя не имели 
необходимых средств для такой формы обучения, в частности микрофоны, 
наушники, графические планшеты (которые были необходимы многим учителям в 
качестве альтернативы традиционной доске). Но также семьи, в которых не один 
ребёнок, а несколько, испытывали трудности с посещением занятий, так как часто 
время уроков совпадает, а компьютер может быть один на всю семью. Притом 
родители в это время находились также на удалённой системе работы. Это всё 
вызывало определённые трудности, часто оказывающие негативное влияние на 
учеников. 

Технические проблемы влияли на работоспособность, мотивацию учеников. 
Однако не только они препятствовали обучению. В этот период существовало и 
множество психологических проблем, которые также негативно сказывались на 
обучении. Находясь в домашних условиях, гораздо труднее заставить себя 
заниматься учёбой, если отсутствует определённый уровень саморегуляции, 
самостоятельности, самообразования. Ведь при дистанционном образовании 
контролировать учеников намного труднее. С чем и столкнулись многие родители, 
причём не только учеников начальных классов.   

Также в период дистанционного обучения выявилось множество методических 
проблем, связанных с трудностью организации групповой работы учеников, 
лабораторных работ, требующих специального оборудования, с ограниченным 
количеством ресурсов и методических материалов для проведения онлайн занятий. 

Однако хотя такая система имеет множество минусов, она имеет плюсы. 
Например, находясь на дистанционном обучении ученики стали учиться 
самообразовываться, самостоятельно находить нужную информацию, что является 
необходимым качеством человека в современном мире, стали более 
самостоятельны и ответственны за своё образование [4].  

Развитие дистанционного образования в школе открывает множество 
возможностей для становления образования общедоступным. Ведь такая форма 
позволяет получать образование и детям с ограниченными возможностями, которые 
не могут посещать школу каждый день или вовсе. 
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Conclusions 
Таким образом, развитие цифровых технологий заставляет качественно 

меняться существующую на сегодняшний день систему образования [5]. В скором 
времени образование приобретёт новую форму. Однако можно быть однозначно 
уверенными, что школьное образование никогда не станет полностью дистанционным, 
так как существуют такие элементы этого процесса, которые требуют 
непосредственного присутствия, например, проведение лабораторных работ. Также 
не стоит забывать, что школа выполняет не только образовательную функцию, но и 
воспитательную. Одним из преимуществ посещения школы считается общение со 
сверстниками, что является важным элементом становления личности. Однако не 
исключено, что в скором времени форма образования будет комбинированной, и 
дистанционное обучение будет использовано не вместо очной формы обучения, а 
как его компонент, позволяющей сделать систему образования более гибкой и 
отвечающей вызовам современного мира. 
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Abstract 
Advertising language needs to be rather vague on the syntactic level. Advertising 

language is highly ambiguous, avoiding clear and concrete statements and resorting to 
vague utterances that offer numerous layers of potential interpretation. Ambiguity in 
advertising becomes manifest on the levels of semantics, syntax and reference. In this 
article, I will approach ambiguity at a semantic level. 

Keywords: advertising, language, ambiguity, syntactic level 
 

Introduction 
The tendency of advertising language towards syntactic ambiguity is reinforced by 

the tendency of using elliptical sentences. In English, this is aggravated by the fact that 
many words can be converted into a different word-class by simple zero derivation. This 
freedom in word-formation makes multiple interpretations possible and leaves room for 
multiple meanings. Leech observes that this kind of “disjunctive language”, as he calls it, 
i.e. language lacking coherence and giving only little clue about the exact grammatical 
functions of certain words, contributes greatly to the effect of vagueness which makes it 
hard to decide whether the respective statement is true or false. [1, p. 7] 

 
Syntactic ambiguity 

Ambiguity of reference is enhanced by the frequent use of adjectives with a highly 
subjective and evaluative meaning such as good, wonderful, excellent, great as well as 
unqualified comparatives lacking a referent such as whiter teeth. There is no answer (and 
often not even the question on the side of the recipient) what these comparatives refer to, 
i.e. whiter than what? Grammatically, comparative forms always require two referents, but 
advertising language often confines itself to omitting the vital piece of information. Since 
communication always happens on two sides, however, it has to be noted that most 
recipients fail to fulfil their responsibility to demand relevant utterances by accepting such 
vague statements unquestioned. 

Apart from unqualified comparatives, superlatives are another linguistic form that 
requires no particular reference and that features frequently in advertising language. 
“Weasels multiply in the unclaimed area between true and false. Often they take the form 
of open comparatives or bogus superlatives”. [2, p. 7] 

Words with a universal meaning also contribute to ambiguity of reference. A claim 
running For men includes every single man in the world. It is characteristic of advertising 
language to use general terms instead of lexical items with a specific meaning. 
Hyperonyms are preferred to hyponyms. The same holds true for determiners such as all, 
every (according to Leech the most common determiners in advertising language next to 
articles), always, everyone, no, never or nobody. [3, p. 7] 

Opposed to ambiguous reference, there is the tendency in advertising language to 
establish a uniqueness of the product. One of the most frequently applied means of 
expressing uniqueness is the use of the definite article as a form of absolute deixis. The 
statement The correct shaped toothbrush implies that there is only one correct shaped 
toothbrush. On a lexical-grammatical level, uniqueness is often expressed by the word 
only and by superlatives, which are unique by definition. [4, p. 7] 
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Geoffrey Leech uses the term “block language” [5, p. 8] for the syntactic structure of 
advertising language, referring to the kind of disjunctive and abbreviated grammar typical 
of advertising copy. Block language can be compared to the language characteristic of 
headlines, providing only lexical words conveying meaning and omitting grammatical 
function words of low information value. 

Typical features of abbreviated grammar are the use of the infinitive with future 
meaning, the use of the past participle as an indicator of the passive (the auxiliary form as 
a mere function word being omitted) and the use of the present participle denoting the 
present continuous (again omitting the auxiliary verb form for the sake of shortness). 

From a syntactic point of view, the omission of function words and determiners 
results in incomplete sentences, also referred to as ellipses. Both Leech and Goddard 
identify ellipses as typical of impromptu speech. [6, p. 7] Downing and Locke note that “in 
conversational exchanges in English, minor clauses and abbreviated clauses play an 
important part in their ability to realise initiations (offers, commands, statements or 
questions) and responses to initiations.” [7, p. 7] Goddard compares ellipses to a kind of 
“shorthand” and claims that “advertising language often attempts to reproduce the elliptical 
nature of spoken language in order to establish closeness with the reader.” [8, p. 7] 

The precondition for using elliptic structures is shared knowledge or context by 
sender and recipient. The grammatical elements to be omitted are usually grammatical 
words of low information value, thus ensuring that the message can be got across without 
risking a loss of information or a lack of context. “The omission doesn’t let you fill in what 
you want. It makes you active in interpreting the sentence. [9, p. 7] Leech defines the three 
most frequent elements of elliptical omission as follows: 

1) Subject of a clause 
example: [It] fits in everywhere. 

2) Subject + first word of predicator 
example: [Are you] sure there is enough? 

3) Determiner in an initial nominal group 
example: [The] point is…300 

Advertising language is dominated by main clauses. From a semantic perspective, 
subordinate clauses do occur, but they are often disguised as another pseudo-main 
clause, separated by a full stop, as in We can’t afford to waste water. Because we need it 
for living. 

The independence of minor or non-finite clauses is thus peculiar to advertising 
language. This method of “impressionistic” grammar, as Leech calls it, contributes to the 
principle of simplicity. Basically, it can be said that there is a tendency to present every 
chunk of information in a separate “sentence” or rather in a separate clause, separated 
from the main clause by a full stop instead of a comma, thus violating the rules of 
punctuation. 

Leech claims that 75% of all clauses are independent. 20% of all independent 
clauses contain neither subject nor predicate and can thus be classified as minor clauses. 
“One can read whole ads without coming across a main verb.” [10, p. 7] About one quarter 
of independent clauses are imperatives, which by definition have no subject either. Rather 
than the sentence, the highest grammatically complex unit in advertising English is thus 
the group. 

Typically, these groups are coordinated rather than subordinated, either by means 
of linking, usually with additive conjunctions such as and or or; or by means of parataxis 
(i.e. sequencing two main clauses) or alternatively by means of apposition. The latter is 
defined as “the placing of a word next to another, especially the addition of one noun to 
another, in order to qualify or explain the first.” [11, p. 7] Most frequently, appositions are 
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used in advertising language as the juxtaposition of the product name and a nominal 
phrase explaining it, as in: Churchman’s Olympic Tipped – the cigarette that leads the way. 
[12, p. 7] This structure could equally be analysed as an ellipsis where the verb form to be 
has been omitted. 

 
1. Sentence types 
We may distinguish four sentence types: declaratives, interrogatives, imperatives 

and exclamatives. The following definitions of each of them are quoted from Quirk et al. 
“Declaratives are sentences in which it is normal for the subject to be present and to 
precede the verb. Interrogatives are sentences, which are formally marked in one of two 
ways: yes-no interrogatives (an operator is placed in front of the subject), and wh-
interrogatives (an interrogative wh-element is positioned initially and there is generally 
subject-operator inversion). Imperatives are sentences, which normally have no overt 
grammatical subject, and whose verb has the base form. Exclamatives are sentences 
which have an initial phrase introduced by what or how, usually with subject-verb order.” 
[13, p. 7] 

To these types of sentences are normally associated four discourse functions: 
statements, questions, directives and exclamations. However, the association between 
syntactic type and discourse function does not always match, as the following case shows: 

“Give me a glass of water.” is an imperative, a directive. 
“Could you give me a glass of water?” is an interrogative, but semantically it is a 

directive, more precisely an indirect command. 
A statement can also function as an indirect command: “I’m thirsty.” 
So can exclamations: “What a fresh cold water!” 
Because most advertisements approximate to every-day conversation, there is 

relatively free selection of sentence types. Leech offers us the results of the research dealt 
with the frequency of sentence types in English advertising: “…in the television sample, 
over one in thirty major independent clauses were interrogative, and over one in four major 
independent clauses were imperative.” [14, p. 7] Therefore, according to the results of the 
research, we can say, that the second most widely used sentence type after declarative 
type are the imperative clauses. However, this research does not say anything about the 
frequency of direct and indirect commands. We cannot identify the imperative sentence 
type with discourse function. Imperative is not the same as directive. We may say that the 
imperative is always a directive but a directive need not necessarily be an imperative. 
Copywriters use imperatives, because it creates a sense of “one person is talking to 
another (…) because all ads are urging us to some action.” Leech establishes certain 
groups of verbal items, which are especially frequent in imperative clauses: 

1) Items, which have to do with the acquisition of the product: get, buy, ask for, 
choose, etc. 

2) Items, which have to do with the consumption or use of the product: have, try, use, 
enjoy, etc. 

3) Items, which act as appeals for notice: look, see, watch, remember, make sure, etc. 
Myers accentuates the absence of please in imperative sentences and lack of 

politeness. “One explanation may be that in our culture we cut out the politeness devices if 
we are asking somebody to do something that benefits the hearer, not the speaker, like in 
phrase “Take a seat.” [15, p. 7] 

Why do advertisements use questions? It is for the same reason as why they use 
commands: it evokes the sense of personal communication in the reader. It causes that 
the reader cooperates with the text having his own individual situation in mind. Although 
the copywriters cannot expect the direct answer and feedback, they expect the readers to 
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answer themselves silently. Another reason is the presupposition. Presuppositions are 
present in any communication and many questions presuppose something. Here comes 
an example of it: 

“Why do leading beauty experts and models use and recommend Perfectil?”  
In this case, we can deduce and belief from the content of this advertisement that 

beauty experts and models use and recommend Perfectil. 
In advertising language, presupposition is very frequent way of expressing the 

content. Advertisers rather use presupposition than assertion because it is much easier to 
deny an assertion than a presupposition. The statement “Leading beauty experts and 
models use and recommend Perfectil.” one may oppose: “I don’t believe. No way.” But in 
question mentioned above, the receiver is unconsciously led to believe that the content is 
truthful and that there are no doubts about the fact that they use and recommend it. 
Another example of presupposition is following: 

“Just the touch of the button gives you voice control of your music, climate control 
and your Bluetooth hands-free phone.” 

It presupposes that the car will certainly have got a button, radio player, air-
condition and hands-free set and that everything will be able to be controlled by voice.  

Angela Goddard writes that presupposition is “all about reading between lines; 
since this is, as it suggests, a hidden process, it is very interesting to advertisers, as we 
can be taking in all sorts of assumptions without consciously paying attention to them.” [16, 
p. 7] 

In advertisements, there are often cases where the question is stated as kind of a 
‘problem’ and then the text offers an answer – ‘a solution’ for the problem: 

“Got wedding on the brain? Time to visit our new website.” 
Another typical type of question used in advertising is the rhetorical question. It 

assumes only one possible answer: 
“What more could anyone ask from a Clarins gift?” 
The implied answer to this is “Of course, nothing.” 
There is one other sentence type plentifully presented in advertisements - 

exclamatives. The use of exclamation marks is very liberal and widespread.  
“And, it’s already wrapped!” 
Exclamations may have the sentence structure as simple statements, but the 

exclamation mark tells us to read them emphatically. 
 
2. Sentence structure 
In this part of the work, we shall focus our attention on the structure of sentences in 

advertising language. We will mention the most important structural tendencies used by 
copywriters. 

The formal schemes can be represented in various ways. Parallelism is one of the 
forms of schematic pattering. It can be defined as “repetition of formal patterns”.  
Parallelism means the parallel presentation of two or more than two similar or relevant 
ideas in similar structural forms. It is a rhetorical device heightening the emotional tone of 
the message and its importance. We offer here an example of parallelism of clause with 
the same structural pattern: 

“Tips for a good night’s sleep: - Drink less caffeine. 
  - Take warm baths. 
  - Arrange your insurance with NFU Mutual.” 

Each clause has the same idea and structure beginning with verb in imperative 
following by direct object. The typography and layout often contributes to the text; in this 
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case, each clause is printed in separate line. The last clause makes up a semantic and 
formal parallel to first two clauses. Parallelism is often accompanied by:  

1) Anaphora “the repetition of the same word or group of words at the 
beginning of several consecutive sentences or verses to emphasize an 
image or a concept” [17, p. 7], as the following example shows, “Explore the 
hills. Explore the rivers. Explore the mountains. Explore the sea.”;  

2) Epiphora - “the repetition of the same word or words at the end of 
successive phrases, clauses or sentences.” [18, p. 7] 
“See new. Hear new. Feel new.” 

Schematic pattering occurs in all levels of language. Anaphora, epiphora, 
alliteration, assonance and antithesis also belong to techniques of schematic pattering. 

Ellipsis belongs to cohesive devices and it is defined as “the omission of part of a 
structure.” [19, p. 7] Ellipsis in advertising is used for many purposes: 

1) For economical reasons; to save space and money because words cost money. 
Here are some examples of anaphoric textual ellipsis: 
“When Lisa made a surprise visit, you didn’t have time to worry about spotted glasses. 

Fortunately, you didn’t have to. Cascade. Because you don’t have time for spots.” 
The second orthographic sentence contains ellipsis: 
Fortunately, you didn’t have to Ø Ø Ø Ø = Fortunately, you didn’t have to worry 

about spotted glasses. 
The ellipted elements correspond to the preceding sentence. Repetition of these 

elements would be needless. There is ellipsis also in the last two orthographic sentences 
‘Cascade’ (a single word) and ‘Because of you don’t have time for spots’ (a subordinate 
clause). Cook suggests: “In the latter case, a main clause seems to have been ellipted in 
entirety. But the missing elements are by no means clear.” The main clause we can only 
deduce. 

It may be started with 
“You ought to use Cascade… 
“You ought to buy Cascade… …because you don’t have time for spots.” 
“We recommend Cascade… 
“To avoid drawing attention to features of the message which do not serve the 

advertiser’s interest” [20, p. 7] 
2) To create a sense of informality. Ellipsis is normally used in spoken language, in 

face-to-face casual communication. Ellipsis in advertising creates an effect of 
closeness with the reader and conversational tone; sometimes suggests 
immediacy. 

In advertising, we can find many examples of situational ellipsis of interrogative 
clauses: 
“Expecting guests?” 

In this case, we can observe the omission of subject and operator: = “(Are you) 
expecting guests?” 

3) It creates proximity and intimacy. “…it is indicative of shared knowledge and 
interests, (…) it suggests a trusting relationship, in which people assume a desire 
to understand on the part of their interlocutor.” [21, p. 7] People who know each 
other well don’t need to be all that explicit about their meanings, because they 
know the other person will fill in the gap as a result of shared knowledge and 
shared history. 
“Nespresso. What else?” 
This is the advertisement headline for a coffee. Everybody may recognize that the 

person, who asks the question, is a waitress in a café. The whole utterance may be “You’ll 
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take Nespresso. What else would you like to drink?” It is clear to everybody that ‘What 
else’ means that they can order something more. 

The intention to make short dynamic slogans leads to the tendency to use the 
symbol of colon between two noun phrases: 

“Summer 2005: True Bronze.” 
We can complete the expression with deduced words: 
“In summer 2005, with Clinique cosmetics you may take pleasure in true bronze 

skin.” 
As far as incomplete sentences are concerned, in advertising text, one can read 

whole advertisement without coming across a main verb. There is a widely spread 
tendency to punctuate phrases. One reason is, that the reader of the advertisement turns 
to the visual layout, which provides him many clues to correct interpretation, so the explicit 
structure of the sentence is not so important. A L’OREAL advertisement text says: 

“Revolutionary lift. Revolutionary results. REVITALIFT DOUBLE LIFTING. Intense 
Re-Tightening Gel + Anti-Wrinkle Treatment.” 

It is accompanied not only by the picture, but also by the body copy explaining the 
phrases above. We can supply more possibilities in the beginning of the phrases, for 
example: 

“If you /For those who want/need a revolutionary lift of your skin and to see 
revolutionary results, try/buy Revitalift Double Lifting Intense Re-Tightening Gel and Anti-
Wrinkle Treatment.” 

The effect is to suggest that we already have these desires, that they are 
completing our own thoughts. 

The following advertisement shows the lack of linking verb: 
“The curls of your dreams. Now available when you’re awake.” 
We may connect these two incomplete sentences with the linking verb ‘are’. In this 

case, the verb can be clearly deduced from the context and integrated, but there are cases 
where the tense and aspect are not so definite. Another reason for omitting verbs is that 
there is no importance to define neither the tense nor the aspect of the verb or it would be 
cumbersome. 
 

Conclusions 
The essence of successful advertising is convincing people that a product is meant 

for them. By purchasing it, they will receive some benefit, whether it be lifestyle, status, 
convenience or financial. However, when an advertising campaign is taken abroad, 
different values and perceptions as to what enhances status or gives convenience exist. 
These differences make the original advertising campaign defunct.  

It is therefore critical to any cross cultural advertising campaign that an 
understanding of a particular culture is acquired. By way of highlighting areas of cross 
cultural differences in advertising a few examples shall be examined.  

It may seem somewhat obvious to state that language is key to effective cross 
cultural advertising. However, the fact that companies persistently fail to check linguistic 
implications of company or product names and slogans demonstrates that such issues are 
not being properly addressed. 
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Abstract 
The purpose of this article is to highlight the challenges that competences based 

education is facing in general education of the Republic of Moldova from the perspective of 
key competences development. The article analyzes the social context that requests a 
transdisciplinary approach to the curriculum which would allow the transdisciplinary 
implementation with a transversal status to the key competences, which are hindered by 
the current structure of organizing monodisciplinary learning. With the centralization of key 
competences in European and national public education policies through the introduction 
of the Education Code [5], the monodisciplinary approach of the instruments supported by 
the curriculum framework is under increasing pressure to adapt. However, the unitary 
connection of the curricular documents of the projective and methodological type 
documents would contribute to the advancement of the implementation of the key 
competences in the general education. 

Key words: Transdisciplinarity,key competences, knowledge based society, 
curriculum, curriculum framework.  

Cuvinte-cheie: Învățarea transdisciplinară, competențe-cheie, societatea 
cunoașterii, curriculum, plan-cadru de învățământ. 

 
Introducere  

Odată cu centralizarea competențelor cheie în cadrul politicilor publice educaționale 
europene și naționale prin introducerea Codului educației [5], abordarea monodisciplinară 
a instruirii sprijinită de planul-cadru de învățământ suferă o presiune tot mai mare de 
neadaptare. Or, contextul socio-economic și cultural, în societatea cunoașterii, solicită 
elevului/ cetățeanului din secolul XXI deținerea competențelor cheie și învățarea pe tot 
parcursul vieții pentru a se încadra armonios în societatea modernă multiculturală în 
continuă schimbare impregnată de globalizare. 

Presiunile pentru cunoaşterea transdisciplinară vin din două mari surse: cognitive şi 
sociale. Structurile cognitive disciplinare, bazate pe acumulare, ierarhizare şi organizare 
structurală, încep să se dovedească inadecvate în raport cu contextele contemporane de 
aplicare a cunoaşterii, configurate mai ales la intersecţia marilor provocări ale lumii 
contemporane şi caracterizate prin fluiditate, schimbare, imprevizibilitate şi risc.  

Socialul îşi exercită presiunile tocmai prin natura contextelor sociale în care este 
utilizată cunoaşterea, în sensul unei adecvări între cele două dimensiuni. Întrucât este 
greu de imaginat o disciplinare/disciplinarizare a socialului , opţiunea logică rămâne 
integrarea disciplinelor. 

Lucian Ciolan [4, p. 39] a reprezentat grafic această  interdependență și conexiune 
inversă dintre  contextele integrate ( socialul) și cunoașterea integrată/ transdisciplinară 
(epistemiologie) și impactul acestei interdependența asupra conceperii educației și 
curriculumului, care, la moment, este limitată, or documentele educaționale proiective, 
plan-cadru de învățământ și curricula națională sunt depășite și nu sprijină această 
concepție, structura acestora fiind monodisciplinară și organizată în jurul dezvoltării 
competențelor specifice și nu competențelor–cheie sprijinite de concepția 
transdisciplinarității educației și cunoașterii integrate.    
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Fig. 1. De la context integrat la cunoaștere integrată 
 

Ca fundamente sociale ale abordării integrate a curriculumului, ne vom referi la 
câteva dintre marile provocări ale lumii contemporane aflate în strânsă relaţie şi 
interdependenţă : globalizarea, interculturalismul şi societatea învăţării. În plus, tot ca un 
argument din perspectiva dinamicii sociale, vom aborda câteva elemente legate de 
evoluţia structurală şi simbolică a organizaţiilor. Acestea din urmă însă vor fi privite şi ca 
fundamente pedagogice ale abordării integrate a curriculumului, datorită faptului că vom 
pune în prim-plan evoluţia organizaţiei şcolare. 

Încercarea de a soluţiona aceste probleme implică eforturi considerabile de 
cercetare, iar acest proces nu se mai poate organiza în limitele paradigmei disciplinare. 
Este evidentă o schimbare a accentului de pe cercetarea disciplinară pe cea focalizată pe 
probleme (engl., problem oriented research). Caracterul complex şi integrat al unor 
probleme cum ar fi globalizarea, migraţia, interculturalitatea, protecţia mediului, explozia 
informaţională, sărăcia, conflictele etc. revendică o abordare educaţională interdisciplinară, 
și pe alocuri, transdisciplinară. 

 
Rezultate obținute și discuții 

Dacă economia şi societatea în general evoluează către globalizare, atunci 
educaţia şi mai ales curriculumul nu pot rămâne indiferente în faţa acestor evoluţii; 
abordările sale integrate (multi-, inter- şi transdisciplinaritatea, curriculumul tematic etc.) 
sunt încercări de a scoate învăţarea din cadrul clasic disciplinar, de „globalizare” a 
învățării prin procese de frontieră cu caracter epistemologie şi social.  

Globalizarea învăţării se produce însă şi sub un alt aspect, cel al extinderii acestui 
proces pe tot parcursul vieţii. Învăţarea permanentă nu e doar un slogan, ci se 
obiectivează deja într-o strategie internaţională [20, p. 4]. 

A apărut astfel conceptul de economie bazată pe cunoaştere,condusă şi 
reglementată de specializarea flexibilă şi relaţiile de muncă postfordiste, bazate pe 
încredere, competenţă  şi valoare adăugată. Este evident că aceste repere creează cadrul 
unui profil pentru „muncitorul” angajat în noua economie.  

Specializarea  flexibilă, adaptabilitatea şi capacitatea de a învăţa permanent sunt 
caracteristici ale noului „jucător” pe piaţa muncii, iar implicaţiile educaţionale ale acestui 
profil sunt dramatice. 

Pentru a nu lăsa suspendat conceptul de economie bazată pe cunoaştere, 
prezentăm succint cei patru piloni ai acestei noi realităţi  care au evoluat de la definiția din 
1996 la “societatea cunoașterii”, un concept utilizat de obicei pentru descrierea importanţei 
crescânde a educaţiei, cercetării, inovării şi pregătirii de experţi care schimbă rolul 
educaţiei [3].  

Comisia Internaţională pentru Educaţia Secolului al XXI-lea, prezidată de Jacques 

Contexte integrate  

Probleme/ provocări 
integrate Competențe integrate  

Cunoaștere integrată/ 
transdisciplinară 
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Delors, identifică principiile de orientare, „cei patru stâlpi ai unei noi educaţii”, iar Basarab 
Nicolescu în cartea sa [21] îi plasează în contextul a ceea ce numeşte şansa unei culturi 
transdisciplinare. Ei sunt formulaţi astfel: 1) a învăţa să cunoşti; 2) a învăţa să faci; 3) a 
învăţa să trăieşti alături de ceilalţi; 4) a învăţa să fii [21].  În tabel de mai jos, propunem o 
analiză de context a conceptului.  

 
Tabelul 1. Analiza tranziției conceptului de economie bazată pe cunoaștere  

Conceptul de economie 
bazată pe cunoaștere  

Conceptul de „societate a 
cunoaşterii” asociat „celor patru 
stâlpi ai unei noi educaţii” 

Observații  

OECD,1996 Comisia Internaţională pentru 
Educaţia Secolului al XXI-lea, 
prezidată de Jacques Delors 
(2000), preluată de Basarab 
Nicolescu  

 

- Know-what („a şti ce”) - se 
referă la cunoştinţele 
factuale, la informaţiile care 
ne ajută să explicăm diverse 
aspecte ale realităţii ; 
 

A învăţa să cunoşti presupune, în 
opinia autorului, un mod inovator 
de concentrare în primul rând 
asupra metodelor, şi nu asupra 
memorării datelor; un mod flexibil 
de interogare permanentă, de a 
construi noi punţi între informaţii, 
precum şi de a descoperi aplicaţii 
posibile ale acestor cunoştinţe.  

Transferul de accent se 
produce asupra metodelor și 
interogării permanente pentru 
a identifica conexiuni între 
informații și aplicațiile posibile 
ale „cunoștințelor factuale”.  
Aspectul funcțional al 
cunoașterii capătă o 
importanță vădită.   

- Know-why ("a şti de ce ") - 
se referă la cunoaşterea 
ştiinţifică a unor principii şi 
legi ale naturii, a modului de 
funcţionare a mecanismelor 
economice, sociale şi politice 
în măsură să sprijine 
procesele de înțelegere; 

2) A învăţa să faci înseamnă, din 
punctul de vedere 
transdisciplinar, a învăţa să fii 
creativ şi adaptabil, să faci ceva 
nou, şi nu doar să te specializezi 
în ceva, nu doar să te rezumi la 
un singur gen de muncă. 

Divergențele sunt evidente cu 
accent spre învățarea 
permanentă că un concept 
dominant în detrimentul 
cunoașterii ștințifice a unor 
principii existente. 

- Know-how ("a şti cum") - se 
referă la abilităţile şi 
competenţele de a pune în 
practică cele două tipuri de 
cunoaştere anterioare, la 
deținerea şi aplicarea unor 
proceduri de rezolvare a 
problemelor; 
 

A învăţa să trăieşti alături de 
ceilalţi presupune o atitudine 
transculturală – aşa cum spune 
Nicolescu –, ceea ce există latent 
în orice persoană; această 
atitudine va determina adoptarea 
învăţării permanente, pentru a 
reuşi să te recunoşti în celălalt, 
dar şi să îţi cunoşti mai bine 
propria cultură, propriile credinţe 
şi interese.  
 

Distincția dintre evoluția 
graduală a conceptului de 
cunoaștere ajuns la partea 
aplicabilității cunoașterii pusă 
în paralel cu noile educații în 
care colaborarea și învățarea 
prin cooperare este 
considerată o competență-
cheie, esențială din 
perspectiva OECD, evaluată 
și în cadrul testării PISA 2015 
și 2018  

- Know-who ("a şti cine ") - 
se referă la informaţiile 
despre cine şi ce ştie, 
precum şi ce ştie să facă. 
Permite accesul la expertiză, 
la mobilizarea şi utilizarea 
informată şi eficientă a 
acesteia. 
 

A învăţa să fii, ca un nou principiu 
educaţional, se poate concretiza 
– aşa cum consideră Nicolescu – 
numai prin trecerea la un nivel 
superior de experienţă, la o 
dimensiune trans-personală de la 
care să realizezi sinteza 
contrariilor, a materialului cu 
spiritualul, a sinelui cu celălalt, a 
subiectului cu obiectul [21]. 

De la „a ști cine” la „a învăța 
să fii”, să ai identitatea 
definită. 
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Noul mod de producere a cunoaşterii se revendică din faptul că, practic, se produce un 
nou tip de cunoaştere: una pragmatică, centrată pe rezolvarea de probleme, puternic angajată 
social. Eterogenitatea acestui mod de producere a cunoaşterii provine din mai multe surse, 
începând cu locurile acceptate de producere a acesteia, care nu mai sunt doar cele tradiţionale, 
de tip academic, ci şi cele specifice practicii . 

Activitatea de cercetare-dezvoltare devine, în noua economie bazată pe cunoaştere, 
vectorul ce asigură avantajul comparativ al actorilor de pe piaţă, prin scurtarea incredibilă sau chiar 
desfiinţarea perioadei de aşteptare de la descoperirea ştiinţifică până la punerea ei în practică. 

O problemă serioasă şi încă spinoasă în ceea ce priveşte producerea cunoaşterii inter- 
sau transdisciplinare este reprezentată de posibilitatea de a evalua calitatea acestei cunoaşteri.  

Pe baza unei cercetări empirice realizate în institute de cercetare cu caracter 
interdisciplinar, Veronica Masilla [18] propune un cadru epistemic pentru validarea cunoaşterii la 
graniţele disciplinelor. Reperele prin raportare conform cărora poate fi evaluată cunoaşterea de tip 
interdisciplinar sunt: 

- modul în care rezultatele cercetării se raportează la acele elemente ale disciplinelor 
implicate pe care cercetătorii le consideră importante (consistenţa cu "antecedentele" disciplinare 
separate) ; 

- măsura în care rezultatele cercetării se susţin ca un tot generativ şi coerent (echilibrul în 
integrarea perspectivelor multiple şi diverse) ; 

- măsura în care integrarea conduce la progrese în atingerea scopurilor stabilite de 
cercetători (eficacitate în avansarea înţelegerii). 

Provocarea principală la care educaţia trebuie să răspundă din acest punct de vedere 
este următoarea : cum se pot forma în acelaşi timp profesionişti cu o pregătire solidă în 
specializarea în care vor lucra, dar şi suficient de flexibilă şi adaptabilă pentru a permite 
reconversia, recalificarea, specializarea ulterioară. 

Este de aşteptat aşadar ca, pe termen mediu şi lung, să crească semnificativ nivelul de 
educaţie şi formare profesională, dar, în acelaşi timp, să se înregistreze o creştere a ponderii 
laturii funcţionale a educaţiei, centrată pe formarea aşa-numitelor competenţe-cheie de care au 
nevoie oamenii pentru a putea funcţiona cu succes în societatea actuală. Aceste competente au 
un caracter transversal şi transferabil . Ele se formează dincolo de disciplinele tradiţionale şi pot fi 
reorganizate şi transferate în contexte diverse, în vederea rezolvării unor probleme concrete. 

Aceste competenţe, cum ar fi comunicarea eficientă, lucrul în echipă, gândirea critică, 
ocupabilitatea, utilizarea tehnologiilor etc.,sunt achiziţii durabile, pe care se poate construi ulterior 
învăţarea ca proces continuu. 

În contextul „societății informaționale/globale”, bazată pe cunoaştere şi inovaţie, este 
nevoie ca educaţia să facă apel la un registru larg şi complex de instrumente şi tehnologii, pe cât 
de complicate, pe atât de scumpe de cele mai multe ori. Investiţia publică în educaţie nu a crescut 
nici pe departe direct proporţional cu nevoile construirii noilor medii educaţionale şi cu cerinţele tot 
mai înalte ale societăţii şi ale pieţei muncii faţă de şcoală. Principiul „performanțe superioare cu 
resurse limitate” pare să fie generat în mare măsură de presiunile bugetare tot mari. 

Provocarea pe care o are de rezolvat şcoala din acest punct de vedere trece, de fapt, 
dincolo de limitele acesteia: cum se poate asigura accesul la o educaţie relevantă pentru 
societate şi pentru piaţa muncii în condiţiile în care noile tehnologii şi instrumente de care au 
nevoie tinerii presupun costuri foarte ridicate şi se perimează cu rapiditate?  

Este limpede că şcoala nu-şi poate permite, nici chiar în ţările foarte prospere, să ţină 
pasul, din punct de vedere tehnologic, cu descoperirile de ultimă oră şi cu investiţiile de această 
natură, care se fac la nivelul companiilor. Parteneriatul dintre şcoală şi lumea muncii pare să fie o 
posibilă soluţie. Accesul la educaţie nu înseamnă doar participare la sistemul formal, ci şi accesul 
la noi variante de educaţie nonformală sau de formare profesională continuă. 

Prinde un contur tot mai accentuat nevoia de a recunoaşte şi a acredita competenţele 
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dobândire dincolo de instruirea tradiţională, pe căi nonformale sau informale. ,,Bilanţul de 
competente” sau „pașaportul de învăţare permanentă” sunt doar două exemple de idei care vin 
să concretizeze aceste orientări. Se produce aşadar o integrare a mediilor educaţionale: profilul 
competenţelor unui individ poate fi rezultatul cumulat al unor serii de experienţe de instruire şi 
formare profesională formală, de educaţie nonformală, de experienţe informale de viaţă. 

Chiar dacă acest aspect pare să diminueze rolul şcolii in favoarea altor medii şi contexte 
educationale, e vorba mai degrabă despre o revizuire necesară a rolurilor tradiţionale ale şcolii şi 
a viziunii clasice pe care instituţiile o au asupra ofertei educaţionale, atât in termeni de 
beneficiari/grupuri-ţintă, cât şi in privinta tipului de ofertă. 

În concluzie, cercetarea interdisciplinară autentică, având un anumit sens, are nevoie de 
posibilitatea construirii acestor spaţii comune, conceptuale şi metodologice. Ele configurează 
modul de interacţiune şi de interpenetrarea disciplinelor. 

Transdisciplinaritatea nu înseamnă atât reunirea unor grupuri de specialişti din diverse 
domenii pentru a lucra asupra unei anumite probleme, cât integrarea competenţelor într-un cadru 
flexibil de acţiune, stabilit ca urmare a consensului asupra unor practici cognitive şi sociale. Aceste 
scheme cadru şi practici nu se transformă în canoane academice, ci îşi manifestă validitatea doar 
în legătură cu contextul aplicării. Astfel, soluţia unei probleme va trece dincolo de cadrele formale 
ale oricărei discipline şi va fi eminamente transdisciplinară.  

Transdisciplinaritatea după L.Ciolan [4, p. 135] este caracterizată, la rândul ei, de patru 
aspecte:  

1. dezvoltă un cadru de referință pentru a orienta eforturile de rezolvare a problemelor. 
Acest cadru este dezvoltat în contextul aplicării , şi nu înainte, pentru a fi utilizat ulterior de un alt 
grup de practicieni. Devine neactuală ruptura dintre teorie şi practică, dintre cei care produc 
cunoaşterea şi cei care o aplică ; 

2. soluţia dezvoltată pentru o anumită problemă include atât componente teoretice, cât şi 
empirice. De aceea, ea reprezintă o contribuţie incontestabilă la dezvoltarea cunoaşterii, chiar 
dacă aceasta nu mai este cea tipică disciplinară ; 

3. comunicarea rezultatelor se face mai întâi către participanții direcţi, iar producerea 
cunoaşterii şi difuzarea ei devin procese concomitente. În paradigma tradiţională, rezultatele 
cunoaşterii/ eforturilor de cercetare erau comunicate aproape exclusiv prin canale instituţionale 
bine stabilite, sub forma unei raportări ce trebuia validată anterior în lumea academică ; 

4. transdisciplinaritatea este dinamică:Este capacitatea de rezolvare a problemelor în 
mişcare. O anumită solutie poate deveni locul cognitiv de la care pot porni progrese viitoare. 

Nu există în sine un nivel optim sau dezirabil al integrării curriculare. Acest nivel şi tipul 
adiacent de integrare vor fi determinate de o serie de variabile, cum ar fi: 

- scopul integrării; 
- tipul de curriculum cu care se lucrează; 
- obiectul integrării; 
- nivelul de competenţă în domeniu a profesorilor; 
- gradul de pregătire a elevilor etc. 
Dacă revenim la progresia/stadialitatea integrării curriculare, dar cu o centrare pe tipul de 

proces care conduce la nivelul respectiv de integrare (ce se întâmplă în interiorul sau între 
discipline), L.Ciolan [4, p. 132] o reprezintă astfel: 

   Fuziune  
  Intersecţie, 

interacţiune 
  

 Corelare, 
juxtapunere 

   

Inserţie, 
armonizare 

    

Fig. 2. Stadialitatea integrării curriculare 
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Pornind de la accepția acestor tendințe noi ale educației în plan european și 
asocierea competențelor-cheie finalităților educației în Codul educației [5], precum și 
stadialității integrarării curriculare propuse de L.Ciolan [3, p. 132] se trasează nevoia 
racordării tuturor documentelor de politici curriculare și de implementare și a identificării 
unor metode eficiente de învățare care să faciliteze tranziția competențelor-cheie în sala 
de clasă.  

Or, chiar Cadrul de Referință al Curriculumului Național, 2017 [11] specifică 
caracterul transdisciplinar și transversal  al celor patru competențe-cheie din nouă care nu 
sunt echivalate cu vreo disciplină școlară, anume: competenţa de a învăţa să înveţi, 
competenţe sociale şi civice, competenţe antreprenoriale şi spirit de iniţiativă, competenţe 
de exprimare culturală şi de conştientizare a valorilor culturale. 

 De aici și nevoia de a seta contexte și situații de învățare noi cu teme cross-
curriculare cu o mai mare deschidere pentru transdisciplinaritate care să construiască 
punți interdisciplinare, transdiciplinare și multidisciplinare pentru integrarea învățării din 
perspectiva competențelor-cheie.  

Pluridisciplinaritatea se referă la studiul aceluiaşi obiect, în acelaşi timp, prin 
discipline diferite. Interdisciplinaritatea  se referă la transferul epistemologic sau practic de 
metode de la o disciplină sau alta, incluzând efectul creării de noi discipline de graniţă. 
Transdisciplinaritatea se referă la ceea ce se află, în acelaşi timp, între discipline, în 
interiorul lor şi dincolo de ele, iar scopul său este  înţelegerea lumii prezente, prin 
intermediul unităţii cunoaşterii. De asemenea, ea pare să apeleze la un alt gen de logică, 
inspirată de cea a lui Ştefan Lupaşcu, „logica terţului inclus” la un nivel superior de 
realitate [17]. 

În acest context nou, învățarea bazată pe proiecte, deși fiind una cunoscută și pe 
larg aplicată ocazional în sistemul educațional din Republica Moldova, capătă o nouă 
valență și se impune ca o metodă de instruire centrată pe cel ce învață cu un                  
potențial mare de transdisciplinaritate. În locul utilizării unui plan de lecție rigid care 
direcționează pe cel ce învață pe calea specifică a obiectivelor de învățare și produselor, 
învățarea în bază de proiecte permite cercetarea în profunzime a unei teme valoroase a fi 
explorată [10]. 

În sălile de clasă tradiționale, elevii lucrează de obicei la un subiect/ unitate de 
conținut din cadrul curriculumului disciplinar care direcționează învățarea din perspectiva 
competențelor specifice disciplinei de studiu și nu a competențelor-cheie.  

Raportând provocările asociate aplicării metodei la clasă după Marx [10], putem 
enumera câteva din problemele pe care profesorii din Republica Moldova le pot întâmpina 
în implementare în învățământul general: organizarea curriculumului școlar național pe 
discipline de studiu și structurarea acestuia pe formarea competențelor specifice. Acest 
fapt condiționează limitări în aplicarea instruirii în bază de proiecte la clasă.  

Oportunitatea planificării unui proiect transdisciplinar pe teme cross-curriculare ar fi 
legată de timpul de implementare. Proiectele durează adesea mai mult decât s-a planificat 
și mai mult decât un proiect anual nu este realistic a fi integrat în condițiile actuale a 
curriculumului și planului-cadru de învățământ organizat monodisciplinar. 

Controlul este un alt aspect care ține de tradițional în predare.  Profesorii simt 
deseori nevoia de a controla fluxul de informații, în timp ce cred că înțelegerea elevilor 
necesită construirea propriei înțelegeri. 

Managementul clasei: Introducerea unei noi modalități de organizare a clasei/ 
grupurilor de lucru impune monitorizarea și sprijinirea învățării cu utilizarea tehnologiei. 
Unii profesori pot avea dificultăți în încorporarea tehnologiei în clasă, în special ca 
instrument cognitiv.   

Evaluarea trebuie realizată pentru învățare, nu doar responsabilizare. Or, elevii nu 
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pot să se îmbunătățească sau să devină manageri ai propriei învățări fără o evaluare și 
feedback constant în timp real, menționate în cadrul instruirii bazate pe proiecte ca 
evaluare pentru învățare, spre deosebire de evaluare pentru responsabilizarea școlii, a 
raionului sau a clasei [20]. 

 Învățarea din realizarea de proiecte complexe, provocatoare și autentice necesită 
inventivitate și planificare de către elev, noi forme de reprezentare a cunoștințelor în 
școală, mecanisme extinse de colaborare și comunicare și sprijin pentru reflecție și 
evaluare autentică [15]. 

Deși toate disciplinele de studiu ar permite actualmente formarea competențelor-
cheie, inclusiv cu statut transversal, în lipsa unui cadru unitar specific de referință pentru 
implementare pe arii curriculare, sau altfel, rămâne mai mult un deziderat, decât o 
activitate planificată dictată de  documentele de politici curriculare, documente de tip 
proiectiv și de tip metodologic. 

M. Hadîrcă [14, p. 7] consideră scoaterea în prim-plan, la această etapă a căutărilor 
pedagogice, a viziunii transdisciplinare asupra educaţiei, ca o posibilă cale de evoluţie a 
învăţământului în secolul XXI, întrucât se pliază cel mai bine pe modelul educativ proiectat 
pentru societatea cunoaşterii (a învăţa să cunoşti – a învăţa să faci – a învăţa să trăieşti 
alături de ceilalţi – a învăţa să exişti), se înscrie în paradigma educaţiei inovatoare şi a 
învăţării de tip constructivist, are în vedere optimizarea, prin integralizare, a conţinuturilor 
învăţării şi permite elaborarea unui curriculum de tip integrat, ca bază a unei învăţări 
transdisciplinare.  

 
Concluzii 

Pe baza celor expuse mai sus, menționăm necesitatea schimbării paradigmei de 
organizare a învățării monodisciplinare odată cu introducerea competențelor-cheie și 
asocierea acestora finalităților educației în documentele naționale de politici publice și 
racordarea documentelor curriculare și de planificare a învățării. Acestea find  
impedimentele majore care condiționează, în mare parte, introducerea extrem de 
fragmentară și episodică a competențelor-cheie în cadrul învățării și realizării instrurii în 
bază de proiecte, care permite un larg spectru de abordări transdisciplinare a conținuturilor 
învățării din perspectiva formării competențelor-cheie cu statut transversal. 
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