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ON RATIFICATION OF THE ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL 
CRIMINAL COURT: EXPERIENCE OF MOLDOVA AND CURRENT SITUATION IN 

UKRAINE 
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PhD (international law),assoc. prof.,  

Head of International Office,  
Ternopil National Economic University 

Mariana KRAVCHUK,  
PhD, assoc. prof. of the department of criminal law, 

 Ternopil National Economic University 
 

 
Abstract. The Rome Statute has been analysed with regards to the limits of the International 
Criminal Court's jurisdiction over Ukraine. The legal analysis of the ratification process of the 
Rome Statute in the Republic of Moldova has been conducted. 
Keywords: International Criminal Court, criminal justice, criminal procedure, the principle of 
complementarity, national sovereignty. 
 

Introduction 
Since the democratic world has recognized human life as being of the highest value to the 

state, it is logical that in the context of international relations, such an emphasis is not only 
preserved, but becomes particularly important because of the relationships of citizenship, national 
or ethnic identity, etc. In this respect, the issue of jurisdiction and the tangibility and effectiveness 
of the ICC's legal influence is an important part of the international law system.   

Paragraph 1 of the Law of Ukraine “On Ratification of the Association Agreement between 
Ukraine, as one party, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their 
Member States, as the other party” states that the obligations of Ukraine arising from Article 8 of 
the Agreement regarding the ratification of the 1998 Rome Statute of the International Criminal 
Court will be implemented after the necessary amendments to the Constitution of Ukraine are made. 
With the ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court (hereinafter referred to 
as the ICC), many countries have had to review their national laws, enact new legislation, or amend 
existing laws. These changes were driven by the desire of the state parties of the Rome Statute of 
the ICC to incorporate the constituent elements of crimes provided for in this document. It should 
be noted that, in accordance with the provisions of paragraph 4 of Art. 70 of the Rome Statute of the 
ICC “Each State Party shall extend its criminal laws penalizing offences against the integrity of its 
own investigative or judicial process to offences against the administration of justice referred to in 
this article, committed on its territory, or by one of its nationals” 

Results and discussions 
Analysing the international legal framework for the functioning of the ISS, in particular the 

Rome Statute of the International Criminal Court (hereinafter - the Statute), we can see that 
jurisdiction of the ICC is limited to the "most serious crimes of concern" to the entire international 
community. Under this Statute, the ICC has jurisdiction over such crimes [3]: 

The crime of genocide; 
Crimes against humanity; 
War crimes; 
The crime of aggression. 
However, it should be noted that Art. 11 of the said Statute expressly establishes the ratione 

temporis principle of jurisdiction, according to which the ICC has jurisdiction only with respect to 
crimes committed after this Statute entered into force. If a State becomes a Party to this Statute after 
its entry into force, the Court may exercise its jurisdiction only with respect to crimes committed 
after the entry into force of this Statute for that State [3]. 
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This aspect should be emphasized, since when referring to the jurisdiction of the ICC it 
should be borne in mind that it extends to the countries in which said Statute has entered into force. 
Therefore, there are two stages of state involvement in the international criminal justice system: the 
signing of the Statute and its ratification. Considering Ukraine, it should be noted that our state has 
only signed, but not yet ratified the Statute. Nevertheless, the legislative initiative to ratify it does 
exist, as it is one of the requirements of the democratic world for full acceptance of Ukraine, 
including its full integration into the EU.  

M. Hnatovskyi notes that the idea of international criminal justice in the context of recent 
events in Ukraine is very popular in national political discourse. The dramatic events that started in 
November of 2013 brought the issue of Ukraine's cooperation with the ICC into the public 
spotlight. At the same time, pervasive misconceptions and false statements about what the ICC is 
and the extent of its authority are prevalent. In particular, the ICC does not replace national courts, 
even when it comes to the most serious crimes under international law within its jurisdiction. The 
primary responsibility for the prosecution of persons charged with genocide, crimes against 
humanity and war crimes lies with the state [2]. 

G. Dempsey expresses a somewhat different view in his research. Analysing the process of 
adoption and ratification of the Statute in the United States, as well as the public debate and 
controversy that led to the consideration of the issue in the US Parliament, he states that the ICC 
can only be effective in the case of total ratification of the Statute by all countries, i.e. all states 
joining the international criminal justice system. He notes that in fact the jurisdiction of the ICC 
will only extend to cases where, in theory, national courts are unable to perform their legal duties, 
but it is clear that the effective mechanism of any state cannot allow cases where the judicial system 
will be declared incapable [4]. 

In light of the debate on the ratification of the Rome Statute of the International Criminal 
Court in Ukraine, the principle of complementarity should be considered. Here it is advisable to 
focus not only on scientific discussions around the issue of "diminishing sovereignty", but also on 
the political and public need to involve Ukraine in the fight against crimes against humanity, which 
is an important element of legal confrontation with a military aggressor, as well as an important step 
on the way to EU integration.  

We must also consider the Criminal Code of the Republic of Moldova, in particular the part 
that contains legal regulations that establish general and specific principles and provisions of 
criminal law, defines acts constituting crimes and provides for penalties applicable to criminals 
[10]. Art. 60 of the Criminal Code of the Republic of Moldova provides for the non-application of 
the statute of limitations on the prosecution of persons who committed war crimes, crimes against 
peace and security of humanity, torture, inhumane treatment, and other crimes envisioned by 
international treaties.  

The Special Part of the Criminal Code of the Republic of Moldova begins with the 
establishment of criminal responsibility for committing crimes against the peace and security of 
humanity, war crimes, genocide (Article 135) crimes against humanity (Article 135.1), ecocide 
(Article 136); war crimes against persons (Article 137); war crimes against property rights and other 
rights (Article 137.1); the use of prohibited means of warfare (Article 137.2); the use of prohibited 
methods of warfare (Article 137.3); illegal use of emblems of international humanitarian law 
(Article 137.4); giving and executing a manifestly illegal order, failure to exercise or improper 
exercise of proper control (Art. 138); planning, preparing, launching or waging war (Article 139); 
propaganda of war (v. 140); use, development, production, acquisition, processing, possession, 
accumulation or preservation, direct or indirect transfer, storage, transportation of weapons of mass 
destruction (Art. 140.1); mercenary activities (v. 141); assault on a person under international 
protection (Article 142); cloning (p. 144) [10]. 

The public opinion in Moldova was divided with regards to the ratification process of the 
Rome Statute. Despite the negative public stance on the need to ratify the treaty, the Constitutional 
Court of Moldova in its Decision No. 22 of 2 October 2007 on the constitutionality of the Rome 
Statute of the International Criminal Court stated that on September 8, 2000, the Republic of 
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Moldova signed the Rome Statute of the International Criminal Court, adopted on July 17, 1998 at 
the UN Diplomatic Conference. Therefore, according to Article 11, Part 1 of Law No. 595-14 of 
September 24, 1999 "On International Treaties of the Republic of Moldova", the ICC Statute is 
subject to ratification. In the decision, the court clearly stated that Article 1, Article 4, Article 27, 
and Article 89 of the Rome Statute of the ICC correspond to the provisions of the Constitution of 
the Republic of Moldova. 

Moldova ratified the Rome Statute on January 1, 2011 and became the 114th country to 
recognize the jurisdiction of the ICC.  

In our opinion, ratification of the Rome Statute of the ICC will not limit the sovereignty of 
Ukraine in the area of criminal justice, and even more so in the aspect of prosecution for criminal 
offenses. On the contrary, accepting the jurisdiction of the ICC and recognizing the possibility of its 
involvement in the process of criminal prosecution significantly increases the effectiveness and 
capacity of domestic criminal justice. Substantiating our position, we should consider the following 
points. 

First, the Rome Statute of the ICC does not provide for the replacement of the national 
criminal justice system by a single court in the form of the ICC. Instead, this Statute proposes to 
increase the procedural capacity of the accused and the prosecution to exercise their rights if this 
has not been done at national level. In addition, the involvement of the ICC in the criminal 
prosecution of particularly grave crimes that have a public profile and belong to the category of war 
crimes will give a wider publicity to a process, making it impossible for the perpetrators to avoid 
real punishment. In fact, the ICC should be considered a supranational court, where cases of persons 
who have escaped punishment at the national level can be heard.  

Second, analysing the nature of the complementarity principle, we draw on the preamble to 
the Statute, which clearly states that the ICC «shall be complementary to national criminal 
jurisdictions», and its jurisdiction extends exclusively to crimes that are «of concern to the 
international community as a whole» [3].  

Conclusions 
The ICC is an international court that is recognized by States that have ratified the Statute 

and, therefore, the mechanism for implementing decisions, just as any other court, the only 
difference being that the State has the responsibility to enforce the decisions concerning an 
individual because the ICC made a judgment against them. This does not mean that the ICC takes 
precedence over or cancels a criminal proceeding that already happened in the country. Rather, in 
the event of failure or improper effect, the ICC assumes the function of administering justice and 
ensuring the perpetrator faces international criminal justice. 

Despite the lack of a system of inquiry and enforcement bodies, the ICC plays an important 
role in bringing perpetrators of criminal offenses to justice. This fact alone can mean that the ICC 
lacks independence and cannot function in isolation from the national criminal justice system of a 
particular state and, therefore, should be considered as its continuation or addition to it.  
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Abstract: Performance of obligations is a very momentous component of contract law. 

Accordingly, protection from the unscrupulous actions of one of the parties to the contract is 
extremely important. But in any case, the balance between the interests of the debtor and the 
creditor must be maintained and the claim on the debtor must always be fair. Thus we now propose 
to discuss such measure for the remedies for non-performance as termination of contractual 
relationship. 

Keywords: contract, creditor, civil legislation  
 
Introduction 
Let's investigate the termination of the contract as a legal consequence of its breach. The Civil 

Code of Ukraine (CC of Ukraine) does not contain a legal definition of the term "contract 
termination", and in scientific and educational legal literature, termination of the contract is usually 
understood as stopping of its effect. In doing so, the term is covered by the broader “stopping of the 
contract”, which is part of “stopping of the obligation”. 

For example, the grounds for termination of the contract of power of attorney will be the 
recognition of the attorney or the trustee as incapacitated, limited in capacity or absent on the basis 
of paragraph 2 of Part 2 of Art. 1008 of the CC of Ukraine. The reason for the termination of the 
contractual obligation may be a novation, that is, the parties' agreement to replace the original 
obligation with a new one between the same parties. 

Results and discussions 
It is quite clear that the above cases are not a termination of the contract. 
Termination of the contract by agreement of the parties, by its legal nature, is a bilateral 

transaction aimed at stopping the contractual relationship. It must be done in accordance with the 
requirements of Art. 654 of the Civil Code of Ukraine. 

Referring to the Draft Common Frame of Reference (DCFR), it should be noted that while the 
termination of the contractual relationship as a sanction for breach of contractual obligations is 
provided, there is no clear definition of the term either in DCFR or in the Central Committee of 
Moldova. 

The DCFR contract termination provisions are arranged in a "chronological" order, which is 
very convenient to apply. First - the general grounds for termination of the contractual relationship, 
then - the consequences of termination of the contractual relationship. The grounds for termination 
for certain types of contracts are presented in other Books. 

There is no clear boundary between concepts of termination and stopping. It is interesting that 
some of the DCFR provisions are explained in the statutory comments. Thus, it is noted that the 
concept of breach of contract in England is understood as "non-performance of any contractual 
obligations", in France breach of contract includes  "complete and partial non-performance", in Italy 
"non-performance", in Spain also "non-performance" . That is, after individual articles, reference 
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norms to the national legislation of individual EU countries are contained, regulating the relations in 
which Rules of Book 3 are directed (III. – 3: 101). 

Returning to the analysis of the rules of civil law of Ukraine, it should be noted that in cases 
where the contract is terminated at the request of one of the parties or at the request of third parties 
(if its required by law), the implementation of the relevant actions can be qualified as the exercise of 
the right to defend civil rights and interests. It should be borne in mind that a unilateral rejection of 
a contract is a will, which is specifically aimed at the emergence of legal consequences of a civil 
nature, and therefore, by its legal nature is a unilateral act. In the case when the party refuses 
contract not in full, but only in a certain part, there is a change of the contract, not its termination. 

It is possible to terminate only partially or totally unfulfilled contract because the proper 
performance of the contract terminates the contractual process and eliminates between the parties 
the legal relationship, established in the frame of the contractual obligations. 

According to Part 1 of Article 651 of the Civil Code of Ukraine, as a general rule, stopping of 
the breached obligation is carried out by termination of the contractual relationship with the 
agreement of the parties, unless otherwise is stipulated by the contract or the law. Such a ground for 
termination derives from the principle of freedom of contract. It is also due to the fact that the 
contract from the moment of its completion is required to perform for the parties. 

In Germany and France, may be raised the question about the reconciliation of the interests of 
the parties of the contract, which have being terminated, and interest of society too. For example, in 
Germany the freedom of contract is subject to restriction for the protection of "higher interests", 
including those that arising from the foundations of a welfare state, which is the Federal Republic of 
Germany by its Constitution. In Germany, France and other EU Member States, legal regulation in 
general and in certain areas of legal life is carried out taking into account the interests of the whole 
society. However, we emphasize that neither DCFR, nor the  Civil Code of Moldova (CC of 
Moldova), nor the CC of Ukraine don’t contain such a rule. 

The Civil Code of Ukraine, besides the possibility of termination of the contractual 
relationship with the agreement of the parties, determines that the contract can be terminated by 
court decision at the request of one of the parties in case of significant breach of the contract by the 
other party and in other cases established by the contract or the law. 

According to Art. 651 of the Civil Code of Ukraine the breach to the contract by a party is 
essential, when, as a result of the damage caused, the other party largely deprives of what he or she 
relied on within concluding the contract. In addition, according to individual contracts in the CC of 
Ukraine, the essentiality of the violation is determined not in relation to the property losses suffered, 
but by pointing to any other factors that indicate about breach of the contract. For example, CC of 
Ukraine determines a significant breach of a contract of sale as the identification of deficiencies that 
cannot be eliminated, ore deficiencies, elimination of which is associated with a disproportionate 
cost or time, deficiencies that have repeatedly occurred or reappeared after their elimination". 

The DCFR principles identify the following signs of significant breach of contractual 
relationship. It is stated that in determining the essentiality of the breached contract, the following 
are taken into account: the fundamental importance of clear keeping the terms of the contract; 
whether the breach substantially (essential) deprives the creditor of what he had hoped for within 
concluding the contract; whether the breach is intentional and whether it gives the creditor the right 
not to believe in the further execution of the contract by the debtor. 

However, in our opinion, if we consider each criterion of essentiality individually and not in 
the aggregate, then every of that factors alone do not yet indicates the essentiality of the violation 
and can only be considered as such if their consequences have led to significant material losses of 
the creditor. 

Based on the provisions of the DCFR, we can distinguish the following grounds for 
termination of the contract: by agreement of the parties (Book. III, 1: 108); according to the 
message (Book III, 1: 109); by court decision (Book III, 1: 110); as a result of changing 
circumstances (Book III, 1: 110); as a result of a essential breach of the contract (Book. III, 3: 502); 
as a result of non-performance of the contract (Book IV E, 2: 304). 
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In some chapters, the DCFR has such grounds for termination of the contract as non-
performance. But, in our opinion, to distinguish that as a separate ground for termination of the 
contract is inappropriate, since in DCFR the term "breach of contract" covers cases of non-
performance of the contract. 

It is traditionally that for the general principles of civil law very important is what is violated - 
Condition or Warranty. The first is the most essential condition of the contract, the breach of which 
gives the creditor the right to waive the performance of his obligations and the contract as a whole, 
the second - the less important condition, the breach of which does not give the creditor the 
specified right. Today, in addition to these conditions, the so-called "unnamed" conditions 
(Intermediate Terms) are distinguished. 

As we can see, the rules of the DCFR, the CC of Moldova and the CC of Ukraine regulate 
relations in detail regarding the termination of contractual obligations. There are many common 
grounds, the general principle of freedom to terminate a contract is ensured, and grounds for 
termination of contract are treated as legal facts, but there are some differences. 

Conclusions 
We believe that the principle of essential in breach of contract should be the main criterion for 

the admissibility of termination. 
Summarizing it should be said, that we have examined only a small part of the rules 

governing termination of the contract in DCFR and CC of Ukraine. 
We would like to point out that we’re convinced that civil law and the basic principles of civil 

law will be universalized in Europe, because present times are times of globalization and the 
achievements of civil science should be accessible to legislators of all countries. 
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Abstract:Each person at least once went to court to resolve a dispute or conflict.  It is well known 
that litigation requires a certain cost of living, especially time and money.  Therefore, in developed 
countries, mediation is one of the most popular alternative ways of resolving disputes and conflicts. 
 Active work on the development of international documents in the field of mediation is 
taking place within the European Commission on Justice Efficiency of the Council of Europe 
(CEPEJ). 
Keywords:mediation, judicial systems, conflicts 
 

Introduction  
In 2017, a special working group on mediation (CEPEJ-GT-MED) renewed its work on the 

basis of CEPEJ, within which a Mediation Development Toolkit is prepared - a collection of basic 
documents that can be used to establish a mediation institute in the CE member states. 
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 In continuation of the work in this area, during the last plenary session of CEPEJ, 13-14 
June 2019, two other important mediation documents were adopted, namely: the European 
Handbook on Mediation Legislation (hereinafter referred to as the "Handbook") and the 
Development and Monitoring Guide  mediator training programs (hereinafter referred to as the 
Guidelines).  These documents are intended for the employees of the courts and the Ministries of 
Justice of the CoE Member States and are aimed at improving and developing the functioning of the 
judicial systems in these countries. 

The Handbook outlines the best practices of Council of Europe member states and 
demonstrates how the provisions of the Mediation Development Toolkit can be effectively put into 
practice.  This document provides the national legislator with recommendations that may be useful 
in developing and adopting mediation legislation or amending existing legislation to align national 
regulation with international standards and to ensure high quality mediation in the CoE Member 
States. 
 The directory consists of two parts.  The first contains recommendations for developing a 
draft law on mediation.  Each recommendation is complemented by a real-world example - an 
excerpt from the legislation of the CoE Member States or an international document.  These 
examples illustrate the practical application of the recommendations in the respective national 
jurisdictions. 

The second part of the Clarification Guide explains in detail the practical importance and 
importance of the recommendations presented in the first part, giving as an example a comparative 
analysis of national mediation legislation in the countries mentioned.  The Explanation also refers to 
various documents adopted by CEPEJ within the framework of the Mediation Development Toolkit 
and provisions of international instruments such as the Singapore Mediation Convention, the 
UNCITRAL Model Law (2018) and certain aspects of Directive 2008/52 / EC.  mediation in civil 
and commercial legal relations. 
 The purpose of the Guide is to support the CoE Member States in the preparation of 
effective and high quality training plans for mediators, the harmonization of minimum standards in 
the field of training of mediators and the provision of a sufficient number of well-trained mediation 
specialists in each of the CoE Member States. 

European commitments 
 The procedure involves the involvement of a mediator, who helps the parties to the conflict 

to establish communication, to analyze the conflict situation so that the parties can independently 
choose the solution that will satisfy their interests and needs. 

World statistics show that only about 5% of the agreements reached during this procedure 
are not implemented.  Experienced mediators explain this by the fact that in such cases, a mistake is 
made by a mediator who did not track something in the process.  However, court decisions can be 
enforced for years through enforcement services, which creates additional difficulties and costs. 

 The effectiveness of the mediation procedure has been recognized by the European 
Community, which recommends it as the main method of alternative dispute resolution at the pre-
trial stage and during judicial proceedings.  Article 1 of the Association Agreement between 
Ukraine and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member 
States stipulates that Ukraine and the EU should strengthen cooperation in the field of justice, 
freedom and security in order to ensure the rule of law and respect for human rights and  
fundamental freedoms.  This indicates that EU countries have agreed to ensure the rule of law and 
better access to justice, which should include access to both judicial and extrajudicial dispute 
resolution methods. 

At its meeting in Tampere on 15 October 1999, the European Council called on Member 
States to introduce alternative out-of-court procedures, of which mediation is the main method.  At 
the same time, Ukraine acceded to the UN Convention on International Agreements on the 
Settlement of Disputes by Mediation. 
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Choosinga negotiator 
 Article 124 of the Constitution states that the law may determine the mandatory pre-trial 

procedure for the settlement of a dispute.  However, in domestic law this issue remains unresolved. 
On July 5, 2019, a draft law “On Mediation Activity” (No. 10425) was registered in the 

Verkhovna Rada.  This document defines the legal basis and procedure of mediation as a pre-trial 
and extra-judicial procedure for the settlement of a conflict (dispute), its principles, status and 
disciplinary responsibility of mediators, their self-government, training for mediation. 

 During the procedure, negotiation techniques are used, aimed at reaching agreed decisions, 
meeting the real interests and needs of its parties. 

 Article 6 of the draft stipulates that the parties to the mediation independently choose a 
mediator or mediators, determine the range of issues to be discussed, options for settling a conflict 
(dispute) between them, the content of a settlement agreement by mediation results, terms and 
methods of its implementation, other issues of conflict (dispute) and procedures.  mediation taking 
into account the recommendations of the mediator and other negotiators. 

 The final decision is made only by the parties to the mediation.  However, Article 10 of the 
draft still limits the number of persons who can provide mediation services, and defines a list of 
requirements for a candidate, which narrows the parties' right to freely choose a negotiator. 

With regard to the impartiality and independence of mediators, Article 7 of the draft states 
that the intervention of state bodies, local self-government bodies, their officials and officials, any 
other individuals and legal entities in the activities of the mediator during the preparation and 
conduct of the procedure is prohibited.  A mediator may not be a defender, representative, legal 
representative of the mediation party.  The person may not be the advocate and / or representative of 
the mediation party in the case (proceedings) in which he provided or rendered the mediator's 
services.  Only in case of refusal of further representation or defense of any party in this case, 
regardless of the results of mediation, in addition to participation in the procedure for concluding a 
settlement agreement in court, is it possible to involve a lawyer as mediator. 

Obligation of the procedure 
 Discussion with legal professionals and scholars arises about certain issues that require 

closer study and refinement.  First of all, this is the "obligation" of mediation.  After all, Article 5 of 
the draft stipulates that "participation in mediation as a way of pre-trial settlement of a dispute is 
mandatory in the cases provided for by law".  Compulsory pre-trial mediation is defined in all but 
criminal cases. 

This is also reflected in the report of an international mediator, governmental adviser Bill 
Marsh, prepared with the support of international partners and the National Association of 
Mediators of Ukraine.  B. Marsh believes that the obligation of mediation as such is impossible.  At 
the same time, at the law level, it would be nice: 

 • empower the courts to propose or invite parties to mediation; 
 • ensure that judges are properly trained in mediation; 
 • oblige courts to place mediation information on premises, and court staff to know where to 

find a mediator (for example, in the list of accredited service providers). 
Access to the profession and self-government 
 Another issue that, on the contrary, requires less imperative formulation, is the age 

requirement and the requirements for higher education of mediators.  Article 10 states that "a 
mediator may be a natural person who has reached the age of 30, has a higher education and has 
undergone special training in the All-Ukrainian School of Mediators or in other institutions 
accredited by the Council of Mediators in Ukraine or abroad." 

The legislator wanted to emphasize the need for a professional approach to the procedure, 
however, when the profession is in its infancy, excessive regulation may hinder its development.  
Therefore, the law should be the basis that defines the general provisions that will detail the 
association of mediators. 
 An important point in the bill concerns the structural regulation of professional activity.  
According to the lawmaker, it would be advisable for mediators to try a self-regulatory model that 
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works in a lawyer's office.  It is the only All-Ukrainian Association of Mediators, the Council of 
Mediators, which defines the general principles of activity and principles of access to the 
profession, creates qualifying and disciplinary bodies. 

However, is such centralization possible?  Different categories of cases and different 
circumstances require different requirements for a mediator, which will contribute not only to a 
careful consideration of the case and to find the best options for resolving a dispute or conflict, but 
also to create comfortable conditions and a high level of trust in the institute of mediation.  For 
example, when it comes to fiscal disputes, it would be good if the mediator were aware of a number 
of economic issues.  It would be advisable to create councils from different fields of mediation, 
taking into account the specific nature of the consideration of particular categories of cases. 

Conclusions  
At the same time, the mediators-practitioners agree that if the law establishes a rule on the 

cooperation of mediators with the courts, it is logical to give the courts the opportunity to establish 
certain requirements for negotiators.  Setting training standards is just as acceptable.  But the need 
for annual recertification is regarded as a corruption risk. 

 Despite its advantages, mediation is not a means of resolving all problems and may not 
always contribute to the pre-judicial settlement of conflicts.  For example, negotiation is not 
possible in disputes that require a precedent, or where one party seeks public rehabilitation or 
requires an independent (legal) assessment of the dispute. 

 However, the introduction of a mediation institute in Ukraine will help improve citizens' 
access to justice, and thus help to reduce the timeframe for cases and the percentage of appealed 
decisions, reduce court costs and burden on courts. 

 
 Draft Law of Ukraine “On mediation activities” 
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 Abstract: The lease agreement is one of the most popular contract constructions applied for 
transferring property for use. This agreement is applicable in both business and household sectors. 

One of the reasons for the demand for rent (lease) is its flexibility in comparison to rigid 
ownership, which creates additional opportunities for the organization of production and 
management of its resources. In this case, the rent (lease) agreement creates the most favorable 
conditions for both business development and for meeting the household needs of the population, 
satisfying the interests of both the owners of the capital in obtaining certain goods, and persons 
who do not own such capital, but need to use its useful properties. 
Keywords: distinguishes agreements, the contract, legislation. 

 
This type of contract regulates relationships related to the temporary use of property without 

the acquisition of property. The focus of the contract on the more rational use of things makes the 
scope of its application wide. Receiving temporary use of the property, the person does not spend 
money on its acquisition of the property. 

The second party, who does not currently need the property he owns, rents it out, not only is 
exempt from the running costs of maintaining it, but also receives a rent, has the opportunity to earn 
income. 
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Therefore, the issue of examining the regulations of the law in comparison to the Civil Code 
of Ukraine (CC of Ukraine ) and the new Civil Code of Moldova (CC of Moldova) is extremely 
relevant and interesting. 

A positive feature of regulatory acts is that they are formed in a structure from general to 
special.  

CC of Ukraine: contains general provisions for the hiring of paragraph 1 of Chapter 58, 
followed by the structure of the provisions specifically for contracts on the subject (paragraph 2-6 
of Chapter 58, Chapters 59-60) [1]. 

CC of Moldovacontainsgeneral provisionsin Chapter 8 – Property leasing, and the 
provisions specifically for contracts in Chapter 9 – Renting[2]. 

As a conclusion, we can say that the CC of Ukraine is overloaded with standards, these 
issues should be regulated in special normative legal acts. The CC of Moldova is more better 
formed. 
Talking about definition which are used in acts, we can make conclusions that both acts used  close 
in value definitions . 
In new СС Moldova: 

There are two definitions: “property lease” and “lease”. 
Art. 1251 A property lease agreement one party (lessor) undertakes to provide the other 

party (lessee) with an individually defined thing for temporary use or for temporary use and 
possession, and the lessee undertakes to pay a fee for this. 

The Moldavian legislator distinguishes agreements such as a real estate lease and a lease. 
Art. 1288 Under the lease agreement, one party (lessor) agrees to provide the other party 

(lessee) with possession and use for a certain period of land and / or other agricultural property, and 
the last one undertakes to pay the rent. 

Similar definitions of the Moldavian Code are used in the Civil Code of Ukraine. Such as 
hiring and renting. 

Art. 759 of the Civil Code of Ukraine determines that due to the rent (lease) contract the 
landlord transfers or undertakes to transfer to the lessee the property for use for a fee for a definite 
period.  

However, unlike the CC of Moldova, the Ukrainian legislator, due to the historical 
development of civil law in Ukraine and the use of legal terminology, gradually developed an 
understanding of "rent" and "hire" as identical concepts. In parallel, the term "lease" for the 
convenience of perceiving locatio-conductio rei novelists of the nineteenth century used as its 
subtypes, with two meanings: as lease of land and as lease of real estate. 

Therefore, based on the analysis of the application of definitions, we can conclude that use 
of property under one definition it is more acceptable for ease use in practice. We believe that the 
legislation should apply the unified terminology of the most important institutions. Similar 
definitions of the Moldavian Code are used in the CC of Ukraine. 

The terms on which the parties have reached an agreement form the content of the contract. 
In legal science, the terms of the contract are referred to as groups: both essential and optional. The 
essential terms of a rent (lease) are the terms of its object, its validity and the payment for the use of 
the thing. A situation in which the parties did not specify the terms of the lease term and payment 
for the use of things in the text of the contract should be interpreted not as the parties' failure to 
reach agreement on the essential terms of the contract, but as the agreement of the parties to apply 
general relations. 

Now, let’s compare essential conditions of the lease agreement:  
In  CC of Moldova it is specified what should be included to the agreement. Part 3 of Art. 

1289 The lease agreement specifies: a) the subject matter of the agreement; b) the lease term; c) the 
composition, form and size of lease; (d) Conditions for the use of leased land, including equipment 
and agricultural machinery. This list is clear. 
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There are no general provisions in the CC of Ukraine that should be included to a lease. 
These provisions are contained in specific legislation on specific matters. They are the Law of 
Ukraine On Land Lease [3].  

Article 15 of this Law defines Terms of the land lease agreement: • the object of the lease 
(cadastral number, location and size of land); • the term of the lease; • rent, indicating its size, 
indexation, method and conditions of payment, terms, procedure for its payment and review and 
responsibility for its non-payment. 

This list is not complete, the lease may specify other conditions due to the agreement of the 
parties. 

However, with respect to other leased things on the basis of an agreement of lease, there are 
no specification. Instead, in Art. 638 of the CC of Ukraine summarized and determined that the 
essential terms of the contract are the terms of the subject of the contract, conditions that are defined 
by law as essential or necessary for the contracts of this type, as well as all those conditions for 
which at least one of the parties has to be reached by application consent. 

We believe there is no need to list in the civil act itself the terms of the agreement, - these 
rules should be contained for convenience in special acts. The imperfection of the CC of Moldova is 
that the list of terms of the lease agreement is complete. So, in our opinion, the general principle of 
"freedom of agreement" has been violated. 
The principle of freedom of agreement is characterized by three main aspects and provides: freedom 
to choose a partner under the contract; freedom to agree or refuse to enter into an agreement; 
freedom to determine its contents. The principle of freedom of agreement is included to the Article 
1: 102 of the European Principles of Contract Law, entitled "Freedom of Agreement". Where is it, 
«Parties are free to enter into a contract and to determine its contents, subject to the requirements of 
good faith and fair dealing, and the mandatory rules established by these Principles. 
(2) The parties may exclude the application of any of the Principles or derogate from or vary their 
effects, except as otherwise provided by these Principles» [4]. 

Conclusions: 
CC of Ukraine and CC of Moldova are used  close in value definitions. 

1. CC of Ukraine is overloaded with standards, these issues should be regulated in 
special normative legal acts. The CC of Moldova is more better formed. 

2. The imperfection of the CC of Moldova is that the list of terms of the lease 
agreement is complete. So, in our opinion, the general principle of "freedom of agreement" has been 
violated. 
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Abstract:The article discusses the causes of disproportionate and ineffective criminal legislation 
and related problems. The necessity of distinguishing between the concepts of “criminal 
misdemeanors”, “administrative offenses” and “crimes” is substantiated. Legislation requires 
quality legal reform and the adoption of new codified regulatory documents. The main changes in 
the legislation on liability for offenses in the public sphere are proposed and analyzed. 
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Резюме.В статье рассматриваются причины диспропорционального и неэффективного 
уголовного законодательства и связанных с этим проблем. Обоснована необходимость 
разграничения понятий «уголовные проступки», «административные правонарушения» и 
«преступления». Законодательство требует качественного правового реформирования и 
принятия новых кодифицированных нормативно-правовых документов. Предложены и 
проанализированы основные изменения законодательства об ответственности за 
правонарушения в публичной сфере. 
Ключевые слова: кодекс о проступках, правовая реформа, преступление, проступок, 
правонарушения в публичной сфере, уголовная ответственность 
 

Введение 
С момента провозглашения независтимости Украины в молодом государстве 

происходит реформирование всех сфер общественной жизни. Вызвано оно прежде всего 
переходом экономики к рыночным отношениям, стремлением Украины интегрироваться в 
Европейский Союз, стать полноправным членом мирового сообщества, активно влиять на те 
или иные процессы человечества. Одной из самых сложных оказалась правовая реформа. 
Немало в этом направлении уже сделано, но еще больше, очевидно, нужно сделать. 

21 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ  №421/2019 о 
создании  Комиссии  по вопросам правовой реформы как консультативно-
совещательного органа при президенте Украины и ликвидировал Совет по вопросам 
судебной реформы и Конституционную комиссию.  

Состояние законодательства об уголовной ответственности оставляет желать 
лучшего, так как любые явные или надуманные проблемы законодатель привычно решает 
путем внесенния сотен изменений в уголовное законодательство ежегодно. Таким образом, 
страдает системность уголовного закона, которая влечет за собой невозможность 
потенциального субъекта ответственности вовремя узнать и четко понимать, за что именно 
его могут наказать сегодня или завтра.  

В сентябре начала работу Рабочая группа по вопросам развития уголовного права 
Комиссии по вопросам правовой реформы, главной задачей которой является 
усовершенствование уголовного закона. За восемнадцать лет действия Уголовного кодекса 
Украины с 2001 года, его принципиальные положения были разрушены несистемными и 
часто необоснованными изменениями и дополнениями. Так, с 1 января 2020 года ожидается 
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еще 226 изменений и дополнений в случае вступления в силу закона №2617-VIII «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения 
досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений» [1], и тогда 
их общее количество составит 1034. Многие положения Кодекса менялись неоднократно, а 
некоторые статьи – по 5-10 раз.  Кроме того, Уголовный кодекс Украины 2001 года и Кодекс 
Украины об административных правонарушениях 1984 года имеют противоречия во 
взаимодествии в связи с постоянными изменеиями их внутренней структуры и 
межотраслевых связей, чем, несомненно, подогревает корупционный фактор. Указанные 
нормативно-правовые акты не охватывают все законы, которые устанавливают 
ответственность за публичные правонарушения. Несоответствие международно-правовым 
обязательствам также имеет место, так как существуют некоторые неточности в части 
определения круга деяний, за которые должна быть установлена ответственность, и, 
непосредственно обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, которые к такой 
ответственности привлекаются (гарантии ст. 6 ЕКПЧ для привлекаемых к ответственности 
на основе КоАП, от сущности возможности досрочного освобождение осужденных к 
пожизненному лишению свободы и др.) [2]. Отдельное внимание стоит уделить вопросу  
несогласованности санкций как внутри отдельно взятых УК и КоАП, так и между ними, что 
приводит к тому, что, во-первых, в рамках УК и КоАП за деяния, причиняющие одинаковый 
размер ущерба, установлены различные санкции; во-вторых, санкции за отдельные 
административные правонарушения являются более строгими, чем за преступления. 

Необходимо уделить особое внимание появлению в уголовном законодательстве 
понятия «уголовный проступок». Исходя из сложившейся в большинстве европейских стран 
традиций, все уголовные правонарушения, предусмотренные в действующем Уголовном 
кодексе Украины, предложено разделить на преступления и уголовные проступки. 
Основанием для такого распределения является степень опасности деяния и виды санкций за 
его совершение. Поэтому преступлением может быть признано деяние, имеющее 
наибольшую опасность, наказанием за его совершение будет лишение свободы, в том числе 
пожизненное. Уголовным проступком, в свою очередь, предложено считать деяние, 
совершение которого имеет меньшую опасность и не влечет за собой лишение свободы. 
Совершение проступка, в отличие от преступления, не будет следствием судимости лица; 
оно будет считаться не привлеченным к уголовной ответственности, если в течение года не 
совершит уголовный проступок или преступление. За совершение уголовных проступков 
можно будет предусмотреть ответственность не только физических, но и юридических лиц. 

Однако, существует противоположная точка зрения, суть которой состоит в том, что 
ряд ученых выступает против внедрения в правовую систему Украины института уголовного 
проступка, так как, эта идея, противоречит Основному закону нашего государства. В 
Конституции Украины существует понятие «преступление», и нет места для «уголовного 
проступка». Весомым аргументом является перечень видов юридической ответственности,  
«Исключительно законами Украины определяются ... основы гражданско-правовой 
ответственности; деяния, которые являются преступлениями, административными или 
дисциплинарными правонарушениями, и ответственность за них» [4]. На наш взгляд, эти 
конституционные положения устанавливают требования к виду (юридической силы) 
нормативного акта, который должен определять четыре вида ответственности: гражданскую, 
уголовную, административную и дисциплинарную, - это должен быть закон. Поэтому 
законодатель может определять законом и другие виды ответственности, в том числе 
ответственность за совершение уголовных проступков. Подтверждением этого вывода может 
быть тезис, что в национальной правовой системе существует конституционная (политико-
правовая) ответственность, не охваченая положениями Конституции Украины. Также 
следует отметить, что внедрение института уголовного проступка соответствует принципу 
презумпции невиновности, так как обеспечивает гарантии защиты прав человека. Как 
известно, презумпция невиновности не признана принципом производства о привлечении 



22 

лиц к административной ответственности. Поэтому эта презумпция будет действовать в тех 
делах, которые пока отнесены к делам об административных правонарушениях. 

Глядя на действующий Уголовный кодекс можно сделать вывод, что уголовным 
проступком может быть признано более трети предусмотренных в нем правонарушений. 
Уголовным проступком могут стать также те административные правонарушения, 
определенные действующим Кодексом Украины об административных правонарушениях, 
имеющие судебную юрисдикцию и не являющиеся административными по своей сути (не 
касаются порядка управления), например, мелкое хулиганство, мелкое хищение и т.д., или 
влекут за собой строгое взыскание. Здесь уместно сослаться на практику Европейского Суда 
по правам человека. Административное, по национальному законодательству, 
правонарушение, санкциями за которое является административный арест, Европейский Суд 
считает уголовным правонарушением в понимании Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (Например, Решение Европейского Суда по правам человека по делу 
"Гурепка против Украины" от 6 сентября 2005) [3]. 

Также, существует ряд необходимых трансформаций для систематизации 
действующего уоголовного закона. Среди них, наиболее важными стоит отметить:  
- создание раздела с розъяснением терминологии;  
- закрепление в законе правил уголовно-правовой квалификации;  
- наличие типичных санкций за определенные категории преступлений; 
- унификация квалифицирующих признаков преступления; 
- определение четких размеров ущерба и особой расчетной единицы; 
- предусмотрение в Особенной части Уголовного кодекса уголовной ответственности за 
подготовку к совершению преступления; 
- наличие в Уголовном кодексе только тяжких и особо тяжких преступлений, и 
предусмотрение наказания за них в виде лишения свободы, пожизненного лишения свободы 
и штрафа; 
- увеличение максимального строка лишения свободы до 30 лет, таким образом сокращая 
случаи применения пожизненного заключения и гармонизации УК Украины с Римским 
статутом Международного уголовного суда, и, исключительно за военные преступления, 
преступления против человечества, преступления геноцида и преступления агрессии; 
- предусмотрение судебного взыскания вместо уголовного наказания за проступок; 
- включение в правовые меры, применяемые за публичные правонарушения, вариантов 
компенсации и возможности уплаты части штрафа в пользу потерпевшего; 

Таким образом, новый Уголовный кодекс будет более строгим и ефективным. Это 
означает, что к категории преступлений должны быть отнесены только такие действия, 
которые, как отмечалось, причиняют существенный вред, а затем - за совершение которых 
безальтернативно или в альтернативе с другими видами наказаний должне устанавливаться и 
применяться преимущественно лишение свободы. 

Полностью согласны с членом центра политико-праовых реформ Хавронюком Н.И., 
который считает что новое уголовное законодательство должно быть построено с 
использованием современных достижений законодательной техники, и обеспечит 
повышение доступности его для восприятия и понимания населением и существенно снизит 
возможности ошибок или злоупотреблений при его применении правоохранительными 
органами. Оно должно создаваться с использованием цифровых технологий и с расчетом на 
будущее применение в условиях диджитализации, что, в частности, позволит унифицировать 
терминологию, давать отсылки к «связанных» других статей этого же кодекса или иных 
нормативно-правовых актов (в частности тех, на которые указывают бланкетные 
диспозиции), проводить разграничение со смежными преступлениями или другими 
правонарушениями и тому подобное. В перспективе такое законодательство может стать 
инструментом искусственного интеллекта в правозастовний сфере. 
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Таким образом, реформирование законодательства об ответвсвенности за 
правонарушения в публичной сфере сводятся к принятию новых кодифицированных 
нормативно-правовых актов:  

- Кодекс Украины об ответственности за нарушения (речь идет о деяниях, к 
ответственности за которые лицо привлекается в административном порядке за 
невыполнение или ненадлежащее выполнение правил поведения в определенной 
управленческой сфере, за которое предусмотрен штраф); 

- Кодекс Украины об ответственности за проступки (имеют место деяния, к 
ответственности за которые лицо привлекается исключительно судом, но эта 
ответственность не связана с обвинительным приговором суда и судимостью); 

- Кодекс Украины об ответственности за преступления (Уголовный кодекс Украины). 
За пределами этих трех кодексов не может быть ни одного нормативно-правового 

акта, который предусматривал бы ответственность физического лица за нарушение, 
проступок или преступление. 

Самым важным в реформировании указанной отросли законодательства является то, 
что указанные кодексы должны иметь общий понятийный аппарат, основываться на единых 
принципах, а также иметь одинаковые правила квалификации и определения правовых 
последствий, четкое определения ущерба. 

Выводы 
В заключении, необходимо предложить реформаторам собрать данные за последние 

пять лет о диссертациях, защищенных по специальности «Уголовное право, уголовно-
исполнительное право, криминология» и, непостредственно об ученых, которых стоит 
привлекать к процессу реформирования в необходимых случаях. А также, создать гугл-
форму по некоторым спорным изменениям законодательства о публичных нарушениях, 
таким образом привлекая и практиков, и более широкий круг ученых. Результатом 
ожидается решение проблем, которые были актуализированы практикой за годы применения 
ныне действующих Уголовного кодекса Украины и Кодекса об административных 
правонарушениях, создание правового инструментария по недопущению возникновения 
подобных проблем в будущем. 
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Rezumat.Dincolo de rolurile juridico-economice ale prescripției achizitive, din perspectiva 

sistemului noului Cod civil și a celui de procedură civilă, caracterul sancționator și constitutiv al 
acesteia implică nevoia obiectivă de stabilire, fără putință de tăgadă, a regimului juridic al bunului 
imobil vizat, dar și al localizării, dimensiunii și individualizării coordonatelor tehnice topo-
cadastrale, astfel încât să poată fi probat un veritabil drept de proprietate recunoscut în persoana 
posesorului. 

Noua reglementare cheamă actorii actului de justiție la o cooperare interdisciplinară 
conturată, edictând astfel condiția existenței unei documentații tehnice cadastrale a imobilului în 
susținerea cererilor privind constatarea uzucapiunii, realizându-se în acest mod o individualizare 
corectă a bunului și o asumare asupra componentei tehnice și de publicitate imobiliară. 

Analiza de față se dorește a fi un răspuns la diferitele necunoscute ale justițiabilului legate de 
probatoriul de natură tehnică indispensabil în noua procedură judiaciară a uzucapiunii, de 
modalitățile de stabilire al regimului juridic al bunului uzucapabil, de identificare a 
amplasamentului şi a regimului său de exploatare (intravilan ori extravilan), în măsura în care 
instanța investită să aibă posibilitatea de a se pronunţa just asupra fondului raportului litigios. 

Cuvinte cheie: drept de proprietate, expertiză, individualizare, uzucapiune, rol activ. 
 
AbstractBeyond the legal-economic roles of the procurement prescription, from the 

perspective of the system of the new Civil Code and of the civil procedure, its sanctioning and 
constitutive character implies the objective, the legal regime of the property concerned, but also the 
location, size and individualization of the topo-cadastral technical coordinates, so that a true 
property right can be proved recognized în the person of the possessor. 

The new regulation calls for the actors of the justice act to an outlined interdisciplinary 
cooperation, thus publishing the condition of the existence of a cadastral technical documentation 
of the building în support of the requests regarding the usucapations finfing, thus achieving a 
correct individualization of the good and a assumption on the technical and real estate component.  

The present analysis is intended to be a response to the various unknowns of the litigant 
related to the technical probate of indispensable nature în the new judicial procedure of the 
usucapion, oh the modalities of establishing the legal regime of the usucapable good, of identifying 
the emplacement and its operating regime (intra-urband or extra-urban), insofar as the invested 
court has the opportunity to rule on the merits of the dispute report. 

Keywords: property rights, expertise, individualization, usability, active role. 
 

Introducere 
Intrarea în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil român, respectiv adoptarea  Legii 

nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009, dar și ulterior, intrarea în vigoare a 
Legii nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă român, în februarie 2013, au generat discuții 
argumentate în plan teoretic și practic cu privire la prescripția achizitivă, mai cu seamă pe fondul 
profilului acesteia edictat de legiuitor în noul cadru. 

Însă indiferent dacă sediul materiei îl constituie Codul civil de la 1864 ori Noul Cod civil, 
pentru cauzele judiciare inițiate ulterior lunii februarie 2013, legea procesual civilă incidentă este 
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cea reprezentată de Legea nr. 134/2010, context în care constatarea judiciară a uzucapiunii 
presupune administrarea unui probatoriu complex care trebuie să fie apt pentru a conduce cu 
certitudine la concluzia întrunirii condițiilor prescrise în persoana titularului acțiunii. 

Pornind de la dispozițiile art. 82 alin. (1) din Legea nr. 71/2011, coroborate cu cele ale Legii 
nr. 7/1996 este util a sublinia faptul că, în ipoteza în care cursul posesiei își are sorgintea sub 
imperiul Codului civil de la 1864, însă sesizarea instanței de judecată a avut loc după momentul 
intrării în vigoare a Noului Cod de procedură civilă, posesiei, din perspectiva dreptului material, îi 
sunt și îi rămân aplicabile, în mod exclusiv, normele de drept incidente ce se aflau în vigoare la 
momentul în care aceasta și-a început cursul, urmând ca legea procesual civilă aplicabilă să îi fie 
cea reprezentată de Noul Cod de procedură civilă. 

Ca atare, în zonele de carte funciară, uzucapiunile a căror termene au început şi s-au împlinit 
anterior momentului intrării în vigoare a Legii nr. 7/1996, sunt și rămân incidente prevederile 
cuprinse în Decretul-lege nr. 115/1938, indifente de momentul promovării cererii introductive de 
constatare a uzucapiunii, reiterând totodată că pentru prescripţiile achizitive începute după intrarea 
în vigoare a Legii nr. 7/1996 sunt incidente dispoziţiile Codului civil de la 1864 ori ale Noului Cod 
civil, în raport de momentul temporal concret. Asupra acestui aspect doctrina şi practica judiciară au 
puncte de vedere divergente, însă nu le vom aprofunda fiind străine de tema propusă. 

Această viziune normativă, fidelă jurisprudenței contemporane națională, nu înfrânge 
caracterul eminamente retroactiv al instituției uzucapiunii, în genere sub aspectul substanțial al 
dobândirii dreptului de proprietate în persoana posesorului, cu consecința simultană a stingerii 
acestui drept din patrimoniul adevăratului proprietar. 

Silueta suplă și predictibilă a prescripției achizitive, în reglementarea nouă, nu exclude riscul 
nedorit de neuniformitate a practicii judiciare generată ori prin valorizarea excesivă a precedentului 
judiciar ori prin refuzul aplicării legii – în litera și spiritul său – manifestat printr-o interpretare 
empirică a condițiilor edictate de legiuitor.  

 
Dovedirea elementului corpus în cauzele privind uzucapiunea 
Problema îndeplinirii condițiilor uzucapiunii este strâns legată de anacronismul și de 

juridizarea excesivă a procedurii în sine, dincolo de conceptele juridice tradiționale şi de orientarea 
firească a  justiției către soluţionarea corectă a relaţiilor sociale - ca fundament al menirii dreptului, 
cei chemați să interpreteze și să aplice dreptul nu țin seamă de circumstanţele istorice locale şi de 
evoluţia economico-normativă a epocii. 

Dacă dintr-un anumit unghi coexistenţa mai multor sisteme de publicitate imobiliară pe 
teritoriul României reprezintă o problemă continuă, față de care sunt enunțate diferite soluții în 
practica instanțelor de control judiciar, o problemă comună o considerăm probarea, pentru cele două 
tipologii de uzucapiune, existente diferențiat în reglementarea veche și în cea actuală, a  îndeplinirii 
simultane a condiţiilor specifice prescripţiei achizitive (fie ea invocată de posesor pe cale de acţiune 
ori pe cale de excepţie). 

În acest cadru, de o importanță deosebită se conturează a fi proba existenței elementului 
„corpus”, adică dovedirea stăpânirii materiale a bunului dincolo de un simplu caracter aparent - care 
de altfel poate fi dovedit prin orice mijloc de probă, însă mult mai profundă apreciem că este 
componenta tehnică care tinde să individualizeze limitele și întinderea materială a stăpânirii efective 
şi faptice  [1]. 

Determinarea tehnică concretă a acestor aspecte prin relevarea lor în planuri de situații, prin 
corelarea datelor cuprinse în acestea cu informațiile cuprinse în registrele posesorilor deschise la 
nivelul unităților administrativ teritoriale, în diferite acte administrative, planșe ori planuri 
urbanistice, mape de carte funciară ori documentații aferente unor lucrări edilitare, diferite ca 
momente temporale, reprezintă un suport tehnic esențial în probarea stării de fapt de natură a 
produce unele drepturi pentru posesor, în sensul întrunirii elementelor constitutive ale posesiei, 
respectiv animus și corpus, prin arătarea delimitărilor perimetrului bunului stăpânit, caracterul 
delimitării și eventuala relevare publică a acestora.  
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Ori în condițiile în care posesorul, în virtutea vechii reglementări, pe calea uzucapiunii 
dobândește dreptul de proprietate asupra bunului față de care el a exercitat posesia, nu de la 
momentul temporal al împlinirii termenului uzucapiunii ori de la data la care a înțeles acesta să o 
invoce sau din momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti constitutive, ci însăși din ziua 
de început al exercitării posesiei, numit și momentul primar de stăpânire a bunului, este imperios 
necesar a avea capacitatea judiciară de determinare cu fidelitate a configurației bunului, în timp, 
existența și statornicia hotarelor, vecinătăților și statutul juridic și de publicitate imobiliară al 
acestora. 

Fie că vorbim despre „uzucapiune tabulară” ori despre ”uzucapiunea extratabulară”, cu sediul 
materiei în Codul civil de la 1864, fiind pe tărâmul efectului retroactiv al uzucapiunii, este imperios 
necesar a putea, în cadrul procesual dat, evidențierea, fără putință de tăgadă, titularul dreptului real 
imobiliar în opoziție cu care este invocată incidența prescripției achizitive, cât și existența 
viabilității titlului acestuia, configurația publică și faptică, implicit și asupra eventualelor înscrieri 
cu privirea la începerea posesiei în persoana celui ce o invocă, în cartea funciară ori în alte registre 
publice existente în epocă [4]. 

Noul Codul civil renunță la acest caracter retroactiv și exclude uzucapiunea din rândul 
excepţiilor de la regula efectului constitutiv, translativ ori extinctiv de drepturi reale dat de 
înscrierea în cartea funciară, efect ce fusese reluat și de legiuitorul modern în redacția textului art. 
26, alin. (1) al Legii nr. 7/1996. 

În această linie de rațiune, de dobândire a dreptului de proprietate de către posesor doar de la 
momentul înscrierii sale în cartea funciară, este și textul art. 1.053 alin. (3) din Noul Cod de 
procedură civilă, care dispune că: „(3) Reclamantul este considerat proprietar de la data înscrierii, în 
condiţiile legii, în cartea funciară a dreptului de proprietate dobândit în temeiul uzucapiunii”. 

Noul Cod de Procedură Civilă, pentru cererile ce au ca obiect dobândirea dreptului de 
proprietate ca efect al prescripției achizitive, are prevăzută o procedură specială intitulată 
„Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii”, unde, legiuitorul, 
dincolo de cerința înaintării unor documente, a cerut ca titularul acțiunii să arate expres în a sa 
cerere de chemare în judecată  momentul de la care posedă imobilul sub nume de proprietar, faptul 
dacă pentru imobilul posedat este sau nu deschisă carte funciară, vechiul proprietar ori succesorului 
acestuia, dar și documentația tehnică cadastrală a imobilului efectuată de o persoană autorizată, 
potrivit legii. 

În considerarea dispozițiilor art. 1051 alin. 2 din NCPC, documentația tehnică cadastrală 
trebuie să cuprindă adresa/localizarea imobilului, inclusiv adresa citatidină, cu indicarea numărului 
cadastral ori topografic și de carte funciară, cu relevarea vecinătăților într-un plan de amplasament 
și delimitare. 

Comportă relevanță juridică și expertală, cu referire la incidența și efectele acestei proceduri 
speciale, Decizia nr. 225/2015 a Curţii Constituţionale, în raport de care, în practică, frecvent s-a 
concluzionat divergent că reglementările prevăzute de dispozițiile art. 1.050-1.053 din Noul Cod de 
procedură civilă, nu sunt obligatorii şi posesiile a căror cursuri au început anterior intrării în vigoare 
a Noului Codul civil, fiecare judecător având facultatea de a opta în aplicarea sau nu a unei anumite 
dispoziţii din procedura specială. Spiritul procedurii reglementate de art. 1.050-1.053 din Noul Cod 
de procedură civilă ne reține în a susține aplicarea diferențiată a unor norme în soluţionarea unei 
cereri care are temeiuri procedurale și substanțiale specifice unor instituții juridice cu reglementări 
incidente diferite, iar parcurgerea unor condiții străine de voința inițială a legiuitorului va conduce 
la pronunțarea unor hotărâri nelegale străine de viziunea, regimul, logica și destinatarul vizat. 

De reținut este și faptul că, sub aspectul publicității cadastrale, în temeiul uzucapiunii nu se 
poate obține deschiderea primară a cărții funciare, în timpul ori după împlinirea termenului 
achizitiv, în temeiul reglementărilor Codului civil de la 1864, motivat de faptul că în această 
procedură pur administrativă derulată în raport de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
competent s-ar  produce eludarea dispozițiilor art. 1.053 alin. (2) din Noul Codul de procedură 
civilă, normă care prescrie expres că înscrierea dreptului izvorât ca efect al uzucapiunii nu se poate 
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realiza în condițiile în care acesta nu a fost anterior înscris provizoriu sau intabulat în folosul unui 
alt titular – persoană fizică și/sau juridică [9]. 

De altfel, atâta timp cât uzucapiunea constituie un mod de dobândire a proprietății asupra unui 
bun imobil, stabilirea condițiilor de stăpânire, dincolo de posesia utilă exercitată asupra acestuia, în 
lumina dispozițiilor Legii 215/2001 si Legii nr. 213/1998, expertul judiciar în specialitate topografie 
și cadastru este ținut a verifica și dacă suntem ori nu în prezența acelor bunuri imobile de pe raza 
unei unități administrativ teritoriale care nu sunt în patrimoniul unei persoane fizice sau juridice cu 
acte valide de proprietate, în caz afirmativ prezumându-se că aparțin doar unității administrativ-
teritorială reprezentată prin primar [5]. 

Această verificare la care poate fi chemat expertul judiciar, prin obiectivele lucrării expertale, 
conduce la stabilirea corectă a calității procesuale pasive în cauză, implicit și pentru a lăsa loc 
pentru introducerea forțată în cauză a eventualei persoane ce poate opune un drept real, asigurându-
se efectivitate procesuală existenței identități între partea reclamantă ori autorul excepției 
uzucapiunii și cel obligat în virtutea raportului juridic dedus judecații, în fine - cine poate sau nu 
invoca vreun drept de proprietate asupra imobilului în discuție.  

Chemarea expertului judiciar, sub aspect procesual și general normativ, are la bază 
dispozițiile art. 330-340 din Noul Cod de procedură civilă, potrivit cărora încuviințarea expertizei se 
realizează  către instanța de judecată [3], în situațiile în care, pentru edificarea unor împrejurări de 
fapt, instanţa apreciază utilă opnia de specialitate a unor specialişti, aceasta va dispune numirea, la 
cererea părţilor ori din oficiu, a unuia sau a 3 experţi. Părțile litigante vor putea solicita 
încuviințarea unui expert consultant/expert parte ales de aceștia, rolul acestora fiind de a lua parte la 
efectuarea lucrării expertale, de a furniza eventuale relaţii de ordin faptic, tehnic ori administrativ 
utile în evidențierea tehnică fidelă, de a adresa întrebări şi observaţii, iar în caz de divergență, să 
înainteze co-raport distinct cu privire la obiectivele expertizei. 

Prevederile legii procesual civile, în materie, se completează cu dispozițiile O.G. nr. 2/2000 
privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară,  reglementări care 
privesc posibilitatea instanței de a apela la specialiști din diferite domenii profesionale numiți 
experți judiciari sau la „personalități ori specialiști în domeniul respectiv” [a se vedea art. 330 alin. 
(3) din C. pr. Civ. și disp. art. 26-31 din O.G. nr. 2/2000]. 

Posibilitatea instanței de a apela la specialiști derivă din necesitatea clarificării aspectelor ce 
exced cunoștiințelor generale ale magistratului, astfel că lămurirea, în domeniul de față, a aspectelor 
tehnice capătă un aspect indispensabil în contextul justei soluţionări a cauzei.  

Poziția expertului judiciar în cadrul procesului civil este cea de participant activ în actul de 
justiție, poziţie predominantă din punct de vedere al consolidării situației obiective de fapt, dacă 
este să ne raportăm la influența acestuia în construirea și valorizarea elementelor  de fapt de la care 
magistratul care este chemat la a afla adevărul și de a-l exprima în hotărârea ce o va pronunța. 

Însă activitatea expertului este circumscrisă principiilor generale care guvernează procedura 
civilă (judiciară), iar alăturat conduitei magistratului, ea trebuie să constituie expresia garantării 
părților litigante a rigorilor unui proces echitabil, principiu edictat în articolul 6 al Convenției. 

În mod just am putea exprima opinia potrivit căreia, în cauzele civile ori penale, când 
specificul cauzei impune aspecte tehnice a căror analiză și interpretare cer cunoștiințe de 
specialitate din curricule diferite științei dreptului, pertinenţa probei expertale se convertește într-o 
veritabilă măsură procesuală de compatibilizare și efectivizare a conținutului noţiunii de „proces 
echitabil” - dominantă a substanței articolului 6 din Convenție. 

Specificitatea procesuală a probei expertale, în analiza de ansamblu a legii procesual civile 
române, este aptă a asigura nu numai un caracter echitabil, ci și un caracter de veritabilă 
contradictorialitate, ca expresie a garanțiilor proceduri judiciare moderne, în condițiile în care 
părţile litigante au recunoscută posibilitatea de a lua act de probele supuse încuviințării 
judecătorului cauzei și de a dezbate asupra acestora, probe ce vizează aflarea adevărului și 
fundamentarea deciziei finale dată în soluționarea pretențiilor deduse judecății. 

Expertiza judiciară, ca mijloc de probă, comportă importanță, în principal, prin tratarea 
tehnico-științifică a elementelor de fapt deduse judecății, activitatea expertală, de altfel, limitându-



䝰Ѹ

28 

se doar la caracterul constatator și comparator tehnico-științific și nu de iure, în raport de care 
judecătorul este chemat a valoriza concluziile și constatările exprimate, acesta din urmă nefiind 
ținut în mod absolut de linia dată situației de fapt de către expert. Totodată expertiza judiciară poate 
fi un veritabil instrument de interpretare și verificare a unor situații contradictorii a căror comparare 
sau combatere presupune folosirea unor tehnologii străine de spectrul obiectului activității 
jurisdicționale. 

Utilitatea expertizei topo-cadastrale în cauzele civile ce au ca obiect constatarea uzucapiunii 
imobiliare, așa cum am arătat, rezidă din răspunsurile la chestiuni indispensabile aflării adevărului 
într-o asemenea cauză în raport de susținerile titularului acțiunii ori a excepției uzucapiunii, 
chestiuni ce îmbracă forma obiectivelor tehnice de specialitate. 

Expertiza topo-cadastrală presupune desfășurarea, în baza obiectivelor stabilite de instanța de 
judecată, a operaţiilor de măsurare în teren, cu aplicarea și prelucrarea formulelor de calcul, cu 
transpunerea și reprezentarea amănunțită ulterioară pe plan, cu proiecţie și elemento-cartografică, la 
scară topografică, a bunului imobil individualizat fizic și corelat cu înscrisurile și dimensiunile 
expuse de părțile litigante. 

În privința lucrărilor expertale privind individualizarea și măsurarea terenurilor, indiferent de 
regimul de exploatare, se impune ca reprezentarea lor pe plan să fie rezultatul ridicări topografice 
prin redarea punctelor terestre în formatul coordonatelor x, y, h (în plan cât şi în spaţiu). 

Stabilirea obiectivelor lucrării expertale se face pornind de la elementele dezvoltate anterior, 
respectiv nevoia de a cunoaște și individualiza concret bunul imobil stăpânit, locația sa, configurația 
sa, elemente ce se realizează prin identificarea în teren a suprafeței bunului imobil în litigiu, cu 
descrierea locului unde este situat cadrul unității administrativ teritoriale, a eventualelor suprapuneri 
cu bunuri ce fac obiectul unor titluri de proprietate, regimul său de exploatare, categoria de folosință 
și planul în care se află (intravilanul ori extravilanul localității), vecinătățile acestuia, îngrădirile sau 
delimitările, posesorii faptici, construcțiile și lucrările edificate pe acesta și vechimea acestora, cu 
transpunerea în plan/schiță de situație și amplasament. 

În practica recentă, sub aspect tehnico-instrumentar, pentru efectuarea acestor măsurători 
necesare delimitărilor și relevărilor topo, se uzitează, pentru acuratețe, stațiile cu fixare a 
coordonatelor GPS, tip Leika, asigurându-se stabilirea corectă și relevarea ulterioară a punctelor 
topografice, pentru redarea în schiță a tuturor detaliilor topografice din teren. 

Uzitând acest mijloc de probă în cauzele civile care privesc constatarea dreptului de 
proprietate ca efect al prescripției achizitive, prin concluziile expertale, se pot obține informații 
concrete despre aliniamentul actual și schimbările istorice ale limitelor terenului obiectivat, conturul 
edificiilor de pe acesta și raportarea acestora față de axul drumurilor, apelor ori podurilor, 
identificarea și delimitarea perimetrelor aflate sub incidența regimului de proprietate publică sau 
privată (alta față de cea în raport de care se opune uzucapiunea). 

Expertul, în urma realizării măsurătorilor și comparării cu înscrisurile din dosarul cauzei ori 
cu informațiile publice existente în exploatarea de specialitate, poate concluziona și aduce clarificări 
unor inadvertențe în identificarea și delimitarea unor suprafeţe de teren care sunt arătate de partea 
interesată în baza unor numere topografice vechi ori care nu corespund situaţiei din prezent, fiind  
făcute în evidențele vechi scriptice publice notaţii ori delimitări a numerelor topografice ilizibile, ori  
care nu mai respectă vechea formă a numărului topografic. 

În cadrul acestei tipologii expertale, prin concluziile și materialul de specialitate întocmit, 
specialistul chemat în astfel de cauze, are capacitatea și rolul implicit de a stabili și compara limitele 
planșelor și numerelor topografice vechi, inclusiv prin raportarea la parcelarea actuală a terenurilor, 
realizând, în funcție de situația concretă, identificarea bunului imobil aflat în posesia părții și 
compararea acestuia cu configurațiile imobilelor regăsite prin consultarea cărților funciare ori ale  
actelor de proprietate emise în procedura legilor fondului funciar cu ale acestor fișe de punere în 
posesie. 

Expertul, prin concluziile lucrării sale expertale, are îndreptățirea de a releva și propune limita 
dintre suprafața uzucapabilă și proprietăţile învecinate prin schiţa întocmită ce cuprinde puncte și 
segmente de contur (aliniamente marcate și delimitat de puncte), de a totaliza suprafața 
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parcelei/imobilului, de a face suprapuneri și evidențieri cu planurile parcelare existente ori cu 
schițele și limitele evidenţiate în documentaţii cadastrale vechi sau actuale, implicit să reproducă 
formulele, suprafețele și configurațiile reale apte de înscriere în cartea funciară, etc. 

Dacă utilitatea expertizei topocadastrale derivă din răspunsurile și clarificările aduse în actul 
de justiție, calitatea și veridicitatea acestuia este primordială în condițiile în care, în special în aceste 
cauze, Raportul de expertiză tehnică judiciară topografică întocmit de către expertul judiciar 
desemnat va face parte integrantă din hotărârea de constatare a uzucapiunii, iar schiţele, punctele în 
coordonate stereo desenate și marcajele cu construcțiile existente stau la baza documentației de 
deschidere a cărții funciare ori de înscriere în cartea funciară a imobilului, după caz. 

Rolul expertului parte în contextul specificității procedurilor judiciare de constatare a 
dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile privește verificarea informațiilor și rezultatelor cu 
caracter puternic tehnic, străine de pregătirea profană, acesta putând, prin verificarea și compararea 
materialului regăsit pe suport electronic, mai precis în privința modului de alinamentare, 
geometrizare a liniilor și a suprafeței/suprafețelor de teren, date ce, în final, supuse deseori de către 
instanța de judecată avizării Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară competent teritorial, 
potrivit dispozițiilor Ordinului ANCPI numarul 1044364/2011 - pentru aprobarea Regulamentului 
privind avizarea tehnica a expertizelor judiciare efectuate de expertii judiciari in specializarea 
topografie, cadastru si geodezie [7].   

 
Concluzii 
În fine, pornind de la utilitatea, relevanța și pertinența acestui mijloc probator fundamental în 

cauzele civile ce au ca obiect dobândirea dreptului de proprietate asupra unui bun imobil prin 
uzucapiune, opinăm că prin expertiza topo-cadastrală se poate ajunge la o lămurire plenară a 
circumstanțelor cauzei și în raport de celelalte probe administrate în aceasta,  context ce justifică 
dispunerea din oficiu a efectuării acestor lucrări expertale ori a completărilor la expertizele 
topografice efectuate și depuse, dincolo de atitudinea eventual pasivă de achiesare a părților 
litigante caracterizată prin deformurlarea de obiecțiuni. 

Astfel, nevoia de cunoaștere completă și reală a împrejurărilor de fapt sau de drept justifică  
dispunerea din oficiu a acestor expertize ori revenirea instanței, ori de câte ori se ivesc dubii 
obiective, asupra materialelor întocmite de expert prin solicitarea completării expertizei sau chiar 
efectuarea unei noi expertize, în măsura în care o asemenea probă ar putea fi concludentă în cauză. 

Se impune a se avea în vedere, sub acest aspect, garanţiile procesuale garantate de art. 6 
CEDO și prevederile art. 22 din Noul Cod de procedură civilă, care au ca finalitate condiția 
pronunţării unui act jurisdicțional legal şi temeinic, în care este suverană respectarea tuturor 
drepturilor procesuale ale părţilor, respectare ce poate avea loc printr-o interpretare fidelă de către 
judecătorul cauzei a tuturor dispoziţiilor naționale în dependență de substanța drepturilor garantate 
de Convenţie. 

Astfel, în virtutea rolului activ al judecătorului în procesul civil, facultatea de a dispune 
efectuarea expertizei topocadastrale în cauzele în discuție, prin stabilirea/cenzurarea obiectivelor, 
este rezultatul doar al obligației ce este instituită prin textul alin. 2 din art. 22 NCPC, potrivit căruia 
magistratului îi revine obligaţia pozitivă să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni 
orice eroare privind aflarea adevărului în cauză, în vederea pronunţării unei hotărâri judecătoreşti 
temeinice şi legale. A dispune o astfel de probă, în condițiile date, se circumscrie pe deplin 
dreptului recunoscut acestuia de a ordona administrarea acelor probelor care sunt utile, necesare și 
concludente aflării adevărului, chiar dacă părţile se împotrivesc. 

Tot în virtutea rolului activ, judecătorul este ținut a aprecia concluziile raportului de expertiză 
în sensul caracterului riguros științific, complet și în legătură dependentă de obiectivele trasate de 
instanță, cu arătarea ulterioară și revenirea asupra omisiunilor constatate. 

Transpunând în mod practic și aplicat contextului socio-economic actual, putem concluziona 
că într-o majoritate covârșitoare titularii acțiunilor în constatarea dreptului de proprietate ca efect al 
împlinirii termenului de prescripție achizitivă sunt persoanele cu resurse materiale reduse, din 
mediul rural ori cu o pregătire profesională străină de știința dreptului, persoane care se mărginesc 
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doar la a-și reclama dreptul, fără însă a-și formula în spiritul legii procesual civile probele pe care se 
susțin în pretenția dedusă judecății. 

Având în vedere caracterul patrimonial al acestor acțiuni, plural folosit în condițiile speciilor 
prescripției achizitive reglementate atât de Codul civil de la 1864, cât și de Noul Cod civil, dar și în 
diferite alte cadre normative inferioare ca forță ierarhică, este limpede că profanul întâmpină 
dificultăți majore în a-și fixa concret și corect cadrul procesual sau probatoriu, realitate care 
presupune, pentru magistratul chemat să aplice legea, să dea prevalență asigurării garanţiilor 
procedurale recunoscute părților litigante în virtutea art. 6 CEDO, în concret în privința respectării 
efective a dreptului la apărare şi a dreptului la administrarea probelor, chiar și în lipsa indicării  
acestora în cererea introductivă sau în întâmpinare, impunându-se ca părților litigante să li se 
expună posibilitatea de a propune probe şi la un moment ulterior promovării acțiunii [8]. 

A face o aplicare riguroasă a condițiilor de asigurare de către judecători a unui proces 
echitabil,  în lumina exigenţelor exprimate constant de către CEDO, presupune ca judecătorul 
național să  își manifeste rolul său activ prin asigurarea respectării drepturilor procesuale ale 
părților, în concret de a purcede la propunerea, în condiţiile edictate de dispozițiile art. 254 ori art. 
259 Noul Cod de procedură civilă, atunci când situația concretă o impune [3]. 

Privind retroactiv am putea concluziona și în sensul că în situația constatării judiciare a 
dreptului de proprietate asupra unui bun imobil, dar și în raport de alte cauze, importanţa 
expertizelor judiciare este determinată și de capacitarea organului judiciar în a pronunța o hotărâre 
într-un interval temporal rezonabil, lipsa unui astfel de mijloc de probă lăsând loc perpetuării și 
aprofundarii unor dezbateri judiciare lipsite de suport științific, tergiversării și arbitrariului. 

În materie civilă, din perspectiva unui sistem judiciar modern, conducerea procesului de către 
părţile litigante nu exclude rolul magistraților de a asigura, prin exercitarea rolului activ, luarea 
măsurilor necesare aflării adevărului dar și respectării celerității impuse de Convenţie. 
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EFECTUL PREJUDICIALITĂȚII HOTĂRÎRII JUDECĂTOREȘTI IREVOCABILE ÎN 
CAZUL RECONSTITUIRII PROCEDURII JUDICIARE PIERDUTE ÎN PROCESELE 

CIVILE 
 

The effect of the prejudiciality of the irrevocable judgment decision in the case of the 
reconstitution of the judicial procedure lost in the civil proceedings 

 
PRISAC Alexandru,  

dr. conf. univ. USEM 
 
Rezumat.În acest articol a fost analizat un fel al procedurii civile ce cuprinde o totalitate de acte 
procesuale judiciare sau de alte documente prezentate de participanții la proces, inclusiv de 
executare a hotărârii care formează materialele dosarului cusute într-o anumită ordine 
cronologică. 
A fost evidențiate cele mai esențiale probleme ce ține de competența instanței de judecată în 
examinarea cererilor în procedura de reconstituire a procedurii judiciare pierdute, efectul 
prejudicialității hotărîrii judecătorești referitor la felul respectiv de procedură. 
Cuvinte cheie: reconstituire, hotărîre, procedură, irevocabil. 
 
Summary.In this article, a kind of civil procedure has been analyzed that includes a totality of 
judicial procedural documents or other documents presented by the participants in the trial, 
including the execution of the decision that forms the materials of the file sewn in a certain 
chronological order. 
The most essential issues of the jurisdiction of the court in examining the applications in the 
procedure of reconstituting the lost judicial procedure were highlighted, the effect of the prejudice 
of the court decision on the respective type of procedure. 
Keywords: reconstitution, decision, procedure, irrevocable. 
 

Introducere 
Prejudicialitatea hotărîrii judecătorești irevocabile constituie acel efect al acesteia care 

împiedică ca într-un alt proces judiciar instanța de judecată să dea o altă apreciere circumstanțelor și 
raporturilor juridice care au fost statuate prin hotărîrea judecătorească irevocabilă. Acest efect nu se 
va produce în cazul în care procedura judiciară pierdută nu poate fi reconstituită. 

În capitolul XXXIV din Codul de procedură civilă al RM este reglementată procedura 
specială de reconstituire a procedurii judiciare pierdute. Potrivit art. 335 din CPC ,,Reconstituirea 
procedurii judiciare în cauzele civile (reconstituirea actelor de procedură judiciară sau de executare 
a hotărîrii) pierdute total sau parţial care s-a încheiat cu pronunţarea hotărîrii ori cu încetarea 
procesului se efectuează de către instanţa judecătorească în modul stabilit în prezentul capitol.” 

Rezultate si discutii 
În sensul art. 335 CPC prin procedură judiciară urmează să înțelegem o totalitate de acte 

procesuale judiciare sau de alte documente prezentate de participanții la proces, inclusiv de 
executare a hotărârii care formează materialele dosarului cusute într-o anumită ordine cronologică. 
De regulă, aceste acte procesuale și documente pot fi: încheierea de acceptare a cererii de chemare 
în judecată, încheierea privind pregătirea cauzei pentru dezbateri judiciare și alte încheieri 
judecătorești pronunțate pe parcursul examinării cauzei, însăși cererea de chemare în judecată sau o 
altă cerere în baza căreia a fost intentat procesul civil, procesul-verbal al ședinței de judecată, 
hotărârea judecătorească etc. Întrucât procedura de executare reprezintă o a doua mare fază a 
procesului civil, legiuitorul a atribuit procedurii judiciare pierdute care poate fi reconstituită și 
procedura de executare. 

Pierderea procedurii judiciare poate fi din diferite motive. Acestea pot fi de ordin obiectiv 
(inundații, alunecări de teren, incendii etc.) sau de ordin subiectiv (distrugerea în legătură cu 
expirarea termenului de păstrare, în legătură cu acțiunile intenționate sau din neglijență a omului 
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etc.). Pe lângă toate acestea, procedura judiciară poate fi pierdută total sau parțial, ceea ce se poate 
întâmpla și cu actele judiciare de dispoziție finale (hotărârea judecătorească, încheierea de încetare a 
procesului) fiind distruse total sau parțialin . 

Unele din aceste acte de procedură judiciară dau naștere pentru participanții la proces a 
anumitor efecte juridice adică constituie un temei de apariție, modificare sau stingere a drepturilor 
și obligațiilor subiective ale participanților la proces. Alte documente pot conține informații care au 
o importanță deosebită pentru participanții la proces (înscrisuri, concluziile expertului etc.) . 

O mai mare importanță juridică din toate actele procesuale emise de instanța de judecată la 
examinarea și soluționarea cauzei le au hotărârea judecătorească prin care a fost soluționat fondul 
cauzei și încheierea judecătorească de încetare a procesului. Aceasta este determinată de 
următoarele: în primul rând, existența actelor  judecătorești de dispoziție menționate în virtutea 
prevederilor art. 254 și 266 CPC împiedică o nouă adresare în judecată a aceleiași părți cu privire la 
același obiect și pe aceleași temeiuri. În al doilea rând, hotărârea judecătorească și încheierea 
judecătorească de încetare a procesului, de exemplu, în legătură cu încheierea tranzacției, în 
condițiile art. 255 CPC, constituie temeiuri pentru eliberarea titlului executoriu, care poate fi 
prezentat spre executare silită. Mai mult ca atât, în aceste acte procesuale judiciare conțin o 
informație mai amplă despre intentarea, derularea și terminarea procesului într-o cauză civilă 
concretă , în legătură cu ce instanța de judecată, în principiu, poate restabili doar aceste două acte 
judecătorești de dispoziție. 

O particularitate specifică a procedurii analizate este că la examinarea și soluționarea cauzei 
civile instanța de judecată aplică doar normele de procedură civilă, nefiind aplicate normele 
dreptului material, întrucât urmează a fi reconstituite acte procesuale judiciare. Soluționând cauza în 
procedura reconstituirii procedurii judiciare pierdute, instanța de judecată nu va putea modifica 
conținutul hotărârii judecătorești sau încheierea judecătorească de încetare a procesului, ci doar va 
constata faptul pronunțării unor astfel de acte judecătorești de dispoziție. 

      Instanța de judecată soluționează cauza de reconstituire a procedurii judiciare pierdute 
printr-o nouă hotărâre judecătorească, dar nu eliberează un duplicat sau un exemplar al hotărârii 
prin care a fost soluționat fondul cauzei a cărei reconstituire se cere ori încheierea judecătorească de 
încetare a procesului. În hotărârea judecătorească de reconstituire a procedurii judiciare pierdute, se 
va reproduce conținutul actului judecătoresc de dispoziție inițial pe care instanța îl consideră a fi 
constatat. 

Reconstituirea procedurii judiciare pierdute poate avea loc în privința hotărârilor pronunțate în 
procedura acțiunii civile, în procedura contenciosului administrativ și în procedura specială. Cu alte 
cuvinte, Codul de procedură civilă al RM nu limitează posibilitatea de a reconstitui actele de 
procedură judiciară sau de executare a hotărârii de felul de procedură și nici de felul documentului 
executoriu.De asemenea, legiuitorul nu a limitat posibilitatea de a cere reconstituirea procedurii 
judiciare pierdute de un anumit termen de procedură. Prin urmare, persoana interesată se poate 
adresa oricând în instanța de judecată cu o astfel de cerere, chiar dacă a expirat termenul de 
executare a hotărârii judecătorești, dacă scopul adresării în judecată favorizează apărarea drepturilor 
sau intereselor legitime (art. 339 alin. (2) CPC, cu excepția cazului prevăzut în art. 342 alin. (2) 
CPC).Comparativ altor cauze examinate în procedura specială judecătorul nu este în drept de a 
scoate de pe rol cererea de reconstituire a procedurii judiciare pierdute în temeiul art. 280 alin. (3) 
CPC, fiindcă între participanții la proces nu poate apărea un litigiu de drept, întrucât  în cauza civilă 
soluționată inițial în privința căreia se solicită reconstituirea procedurii judiciare pierdute, litigiul de 
drept deja a fost soluționat de instanța de judecată, iar examinarea lui repetată este inadmisibilă. 
Scoaterea cererii de pe rol în acest caz va constitui o violare a dreptului de a nu avea acces la justiție 
prevăzut în art. 6 al Convenției Europene . Chiar dacă o persoană interesată ar invoca existența unui 
litigiu de drept acesta va fi calificat drept un argument neîntemeiat care urmărește încălcarea 
autorității lucrului judecat.De asemenea, între participanții la procesul privind reconstituirea 
procedurii judiciare pierdute poate apărea un litigiu privitor la conținutul hotărârii judecătorești deja 
pronunțate, data pierderii procedurii judiciare, efectuarea de către instanța de judecată a anumitor 
acte de procedură, stabilirea de instanța de judecată a unor sau a altor circumstanțe, însă acest litigiu 
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constituie un litigiu de fapt, ceea ce este admisibil într-o procedură specială . Amintim că un litigiu 
de fapt reprezintă o contradicție dintre situația de fapt și cea de drept, ceea ce este cel mai des 
soluționat într-o cauză de reconstituire a procedurii judiciare pierdute. 

Participanții la procesul de reconstituire a procedurii judiciare pierdute sunt petiționarul și 
persoana interesată. Petiționar poate fi orice persoană, indiferent de calitatea procesuală pe care a 
avut-o în procesul deja soluționat, care s-a adresat în instanța de judecată cu cererea de reconstituire 
a procedurii judiciare pierdute în vederea favorizării apărării drepturilor și intereselor lui legitime. 
Persoanele interesate sunt acele persoane a căror drepturi și interese legitime vor putea fi favorizate 
sau nu în urma reconstituirii procedurii judiciare pierdute. Întrucât, potrivit art. 70 alin. (1) CPC, 
succesiunea în drepturi este posibilă în orice fază a procesului, petiționar poate fi și orice succesor 
în drepturi a participantului la procesul deja soluționat. 

Dat fiind faptul că în lipsa unei hotărâri judecătorești sau a unei încheieri judecătorești privind 
încetarea procesului civil nu face imposibilă pentru părțile la proces de a înainta o acțiune în 
judecată având același obiect, temei și părți și pentru a exclude restituirea cererii de chemare în 
judecată în cazul prevăzut în art. 170 alin. (1) lit. g) CPC, reconstituirea procedurii judiciare 
pierdute nu poate avea loc privitor la actele de procedură îndeplinite până la soluționarea cauzei în 
fond sau până la încetarea procesului. În astfel de cazuri, persoana interesată este în drept să 
intenteze o nouă acțiune conform regulilor generale, fapt care se va menționa în încheierea 
judecătorească privind pornirea procesului. 

În art. 336 din CPC este prevăzută competența jurisdicțională materială, cât și competența 
jurisdicțională teritorială în cauzele de reconstituire a procedurii judiciare pierdute. Competența 
jurisdicțională materială este stabilită prin următoarea regulă: cererea de reconstituire a procedurii 
judiciare pierdute se depune de către participanții la proces la instanța care a soluționat cauza în 
fond printr-o hotărâre sau care a pronunțat o încheiere de încetare a procesului. Întrucât cauzele 
civile sunt soluționate în fond de judecătorii, iar în cazurile prevăzute expres de lege și de curțile de 
apel  și Curtea Supremă de Justiție, cererea de reconstituire a procedurii judiciare pierdute se 
depune la una din aceste instanțe care a soluționat cauza în fond printr-o hotărâre. Prin urmare, este 
exclusă competența de a soluționa cererea de reconstituire a procedurii judiciare pierdute de instanța 
care a examinat cauza în apel sau în recurs. Justificarea regulii date pornește de la aceea că arhiva 
dosarelor este ținută de prima instanță. Prin urmare, în această instanță există o mai mare 
probabilitate de reconstituire a actelor procesuale judiciare necesare, grefierul putând ca la cererea 
petiționarului sau din oficiul instanței să efectueze extrase din registrele instanței cu informații 
despre actele de procedură judiciară pierdută sau actele de procedură în executare a hotărârii 
pierdute, fără a se deplasa la sediul altei instanțe de judecată. 

Din interpretarea dispozițiilor alin. (1) al art. 335 din CPC stabilim că competența 
jurisdicțională în cauzele de reconstituire a procedurii judiciare pierdute nu este în funcție de 
instanța de judecată la care a fost intentat procesul civil inițial. Astfel, dacă a fost intentat procesul 
civil la o instanță, iar ulterior a fost strămutat la o altă instanță de judecată, care  a soluționat cauza 
în fond, cererea de reconstituire a procedurii judiciare pierdute se depune la cea din urmă instanță. 

În practică poate apărea problema care este instanța competentă de a examina cererea de 
reconstituire a procedurii judiciare în cazul în care instanța care a soluționat cauza în fond printr-o 
hotărâre sau care a pronunțat o încheiere de încetare a procesului, a fost reorganizată sau lichidată. 
În cazul dat cererea de reconstituire a procedurii judiciare urmează a fi depusă la instanța de 
judecată în a cărei competență a fost transmisă spre examinare și soluționare cauzele civile care 
cădeau sub jurisdicția instanței reorganizate sau lichidate, la care au fost transmise spre păstrare 
dosarele soluționate de instanța inițială în arhivă. De exemplu, potrivit art. 5 alin. (6) din Legea cu 
privire la reorganizarea instanțelor judecătorești , dosarele și alte documente aflate în arhiva 
judecătoriilor fuzionate se transmit spre păstrare judecătoriilor nou-create. Dosarele și alte 
documente aflate în arhiva Judecătoriei Comerciale de Circumscripție și Judecătoriei Militare se 
transmit spre păstrare Judecătoriei Chișinău. 

Alin. (1) al art. 336 din CPC subiecții cu drept de a depune cererea de reconstituire a 
procedurii judiciare pierdute, care sunt toți participanții la procesul soluționat printr-o hotărâre sau 
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care s-a încheiat prin încetarea procesului. Cererea de reconstituire a procedurii de executare poate 
fi depusă de participanții la procedura de executare, totuși nu de către toți cei enumerați în art. 42 
din Cod de executare, cum ar specialiștii, experții, interpreții și martorii asistenți. Toți acești 
participanți la procedura de executare enumerați nu au interes material în executarea hotărârii 
pentru ce nu se bucură de dreptul de a depune cererea de reconstituire a procedurii de executare 
pierdute. 

De asemenea, este de menționat că petiționar poate fi și succesorii în drepturi a participanților 
la proces, întrucât potrivit art. 70 alin. (1) CPC, succesiunea în drepturi este posibilă în orice fază a 
procesului. 

Locul executării hotărârii este locul în care urmează a fi îndeplinite actele de executare în 
acest scop. Astfel, cererea de reconstituire a procedurii judiciare pierdute care conținea actele de 
executare a hotărârii se depune la instanța în a cărei rază teritorială de activitate au fost îndeplinite 
actele de executare a hotărârii care se cer a fi reconstituite. 

Dat fiind faptul că regulile privind înaintarea în instanța de judecată a acțiunii civile au un 
caracter universal, cererea de reconstituire a procedurii judiciare pierdute se supune acelorași 
condiții de formă și conținut prevăzute în art. 166 și 167 CPC, iar art. 337 CPC stipulează condiții 
suplimentare față de cererea respectivă. Așadar, în special în cererea de reconstituire a procedurii 
judiciare pierdute se indică: 

- procedura a cărei reconstituire o solicită petiționarul. Adică urmează a fi indicate informații 
prin care se va individualiza procedura a cărei reconstituire este solicitată, cum ar fi: instanța care a 
soluționat cauza; cerințele care au fost înaintate de reclamant sau de o altă persoană în instanța de 
judecată etc.; 

- modul de soluționare a cauzei în fond printr-o hotărâre sau printr-o încheiere de încetare a 
procesului. Implicit condiția dată presupune că petiționarul urmează să indice care era conținutul 
dispozitivului hotărârii și a încheierii de încetare a procesului; 

- calitatea procesuală a petiționarului. În funcție de calitatea procesuală a petiționarului în 
procesul a cărei reconstituire este solicitată, judecătorul va putea verifica existența unui scop 
verosimil al adresării în judecată privind reconstituirea procedurii judiciare pierdute; 

- prezența altor participanți, calitatea lor procesuală, domiciliul sau locul lor de aflare, de 
exemplu, intervenienții accesorii, intervenientul principal, procuror, autorități publice care participă 
la proces în vederea depunerii concluziilor; 

- circumstanțele cunoscute petiționarului, de dispariție a procedurii judiciare (incendiu, 
calamități naturale, distrugerea intenționată etc.); 

- locul de aflare a copiilor de pe documentele procedurii pierdute, deținătorii acestor copii. 
Dacă anumite copii de pe documentele procedurii pierdute se află la alte persoane decât participanții 
la proces, instanța de judecată poate să dispună reclamarea probelor în condițiile art. 119 CPC; 

- documentele a căror reconstituire o solicită petiționarul. Instanța de judecată nu poate 
reconstitui alte acte de procedură decât hotărârea judecătorească, încheierea de încetare a procesului 
sau anumite acte de executare a hotărârii. Petiționarul va indica în cererea de reconstituire a 
procedurii judiciare pierdute unul din aceste documente; 

- scopul reconstituirii procedurii judiciare pierdute. Dacă nu va fi indicat scopul adresării în 
judecată privind reconstituirea procedurii judiciare pierdute, instanța judecătorească nu dă curs 
cererii. Acest scop ar putea fi: obținerea titlului executoriu pentru executarea silită a hotărârii 
judecătorești; de a împiedica examinarea unei acțiuni care are același obiect, temei și părți etc.; 

- alte date. De exemplu, dacă împotriva hotărârii judecătorești sau a încheierii de încetare a 
procesului a fost exercitată o cale de atac, petiționarul urmează a indica în cererea de reconstituire a 
procedurii judiciare pierdute și aceste date. 

La cerere se anexează documentele care se referă la proces și care s-au păstrat sau copiile de 
pe ele. La categoria documentelor date putem atribui: cererea de chemare în judecată pe care este 
consemnat numărul ei de înregistrare sau un alt act de sesizare a instanței de judecată; copiile 
încheierilor judecătorești emise pe parcursul examinării cauzei; inclusiv emise de instanța de apel 
sau de recurs; anumite cereri sau demersuri înaintate instanței de judecată în procedura judiciară 
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pierdută etc. Toate documentele respective urmează să conțină informație privitor la procedura 
judiciară pierdută. 

De regulă, copiile de pe documente urmează a fi prezentate în instanța de judecată 
autentificate în modul prevăzut de lege, însă alin. (2) al art. 337 din CPC stipulează o excepție de la 
regula menționată. La cererea de reconstituire a procedurii judiciare pierdute pot fi anexate copiile 
de pe documentele care se referă la proces, chiar dacă nu sunt autentificate în modul stabilit. 
Existența excepției date se justifică pe baza la aceea că majoritatea documentelor în original din 
procedura judiciară pierdută nu s-a păstrat. 

În art. 338 din CPC este stipulat încă un caz de scutire de plata taxei de stat la adresarea în 
instanța de judecată, care se referă la cererea de reconstituire a procedurii judiciare pierdute. De 
asemenea, petiționarul în procedura dată este scutit de a compensa și cheltuielile suportate de 
instanță. 

Acest caz de scutire de plata taxei de stat a fost prevăzut de legiuitor în scopul evitării unei 
duble impuneri a unei sume de bani în beneficiul statului. În cauza civilă a cărei reconstituire se 
cere, deja a fost achitată taxa de stat, iar părțile nu pot fi impuse din nou la plata acestei sume 
stabilite de lege. Mai mult, responsabilitatea de păstrare a integrității materialelor dosarului este 
instanța de judecată, dacă nu a fost pierdută procedura judiciară pe motive ce nu țin de culpa 
funcționarilor instanței de judecată. O justificare similară este și în privința eliberării petiționarului 
de pe plata cheltuielilor suportate de instanța de judecată. 

Regulile privind eliberarea petiționarului de cheltuielile suportate de instanța judecătorească 
nu se aplică dacă cererea de reconstituire a procedurii judiciare pierdute s-a făcut cu rea-credință. În 
acest caz, petiționarul va fi obligat la plata cheltuielilor de judecată. 

Pentru a fi obligat petiționarul la plata cheltuielilor de judecată, urmează a fi stabilit că cererea 
de reconstituire a procedurii judiciare pierdute a fost înaintată în instanța de judecată în alt scop 
decât reconstituirea unei proceduri judiciare de exemplu, în scopul de intimida participantul la 
proces care a avut câștig de cauză, pentru a tergiversa examinarea unor proceduri judiciare conexe 
etc. 

Pentru mai multe cauze examinate în procedura specială, legiuitorul a prevăzut necesitatea  de 
a fi indicat în cerere scopul solicitării adresate instanței de judecată. Condiția respectivă este impusă 
și față de conținutul cererii de reconstituire a procedurii judiciare pierdute (art. 337 CPC). Dacă 
petiționarul nu a menționat scopul adresării în judecată privind reconstituirea procedurii judiciare 
pierdute, instanța judecătorească nu dă curs cererii, acordându-i un termen rezonabil pentru a indica 
scopul adresării în judecată. Instanța de judecată va comunica persoanei care a depus cererea acest 
fapt de încălcare acordându-i un termen rezonabil pentru lichidarea neajunsurilor. 

Dacă persoana care a depus cererea îndeplinește în termen toate cerințele enumerate în 
încheierea judecătorului, cererea se consideră depusă la data prezentării inițiale în judecată. În caz 
contrar, ea nu se consideră depusă, și, împreună cu actele anexate, se restituie reclamantului printr-o 
încheiere judecătorească ce poate fi atacată cu recurs. 

Considerăm că judecătorul urmează să nu dea curs cererii de reconstituire a procedurii 
judiciare pierdute și în cazul când nu au fost respectate și alte cerințe obligatorii impuse față de 
conținutul acestei cereri, în special a celor stipulate în art. 166 și 167 CPC, întrucât regulile cu 
privire la înaintarea acțiunii civile au un caracter universal. 

O altă situație este dacă scopul adresării în judecată indicat de petiționar nu favorizează 
apărarea drepturilor sau intereselor lui legitime. Cu alte cuvinte, scopul indicat în cerere nu este 
legat de apărarea drepturilor și intereselor legitime ale petiționarului. Dacă se stabilește neajunsul  
dat la faza intentării procesului, instanța de judecată nu este în drept să nu dea curs cererii 
respective, ci urmează să refuze în pornirea procesului de reconstituire a procedurii judiciare 
pierdute printr-o încheiere motivată. Iar dacă procesul a fost pornit, scoate cererea de pe rol. 
Instanța de judecată poate dispune scoaterea cererii de pe rol la orice fază a procesului dacă constată 
că scopul adresării în judecată indicat de petiționar nu favorizează apărarea drepturilor sau 
intereselor lui legitime, ceea ce nu exclude posibilitatea petiționarului de a se adresa repetat în 
judecată cu aceeași cerere. 
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În caz de pierdere sau deteriorare a titlului executoriu, instanța de judecată care a emis titlul 
executoriu nu va accepta spre examinare cererea de reconstituire a procedurii judiciare pierdute 
fiindcă este competentă de a elibera în condițiile art. 19 Cod de executare, un duplicat al acestuia. 
Prin urmare, instanța refuză, printr-o încheiere motivată, să pornească procesul de reconstituire a 
procedurii judiciare pierdute care conține acte de executare, dacă poate fi eliberat un duplicat al 
titlului executoriu sau un alt act vizînd procedura executorie. 

Alte acte vizând procedura executorie pot fi alte documente executorii decât titlul executoriu 
prevăzute în art. 11 Cod de executare emise de instanța de judecată, de exemplu încheierea de 
încetare a procedurii de executare în legătură cu faptul că obligația a fost stinsă etc. 

Pregătirea cauzei pentru dezbateri judiciare este obligatorie pentru orice cauză civilă, inclusiv 
pentru examinarea cererii de reconstituire a procedurii judiciare pierdute. Prin urmare, faza dată se 
desfășoară în același scop prevăzut în art. 183 alin. (2) CPC. 

În art. 340 alin. (1) din CPC se enumeră anumite acte de procedură ce urmează a fi îndeplinite 
de judecător la faza de pregătire a cauzei către dezbateri judiciare, în particular acestea se referă mai 
mult la îndeplinirea următoarelor două scopuri: a) constatarea circumstanțelor care au importanță 
pentru soluționarea justă a cauzei; b) stabilirea componenței participanților la proces și implicarea 
în proces a altor persoane. Totuși aceasta nu eliberează judecătorul de îndeplinirea actelor de 
procedură pentru realizarea și a altor scopuri a fazei de pregătire a cauzei către dezbateri judiciare 
prevăzute în art. 183 alin. (2) CPC. 

În faza de pregătire a cauzei către dezbateri judiciare, judecătorul constată persoanele care au 
participat la efectuarea actelor de procedură  sau au fost citate în calitate de martor. Aceste persoane 
pot fi participanții la proces și persoanele care contribuie la înfăptuirea justiției. 

În caz de necesitate, judecătorul constată și persoanele care au făcut parte din completul de 
judecată la examinarea cauzei sau la redactarea actului de procedură pierdut ori care au participat la 
executarea hotărârii judecătorești. Necesitatea dată poate apărea când în documentele existente nu 
există o astfel de informație. 

Specificul prezentării probelor în procedura de reconstituire a procedurii judiciare pierdute 
constă în existența prerogativei instanței de judecată de a reclama participanților la procesul în 
procedura judiciară pierdută anumite probe la cererea petiționarului sau din oficiu. În aceste condiții 
precum și în condițiile art. 119 CPC, instanța de judecată poate reclama următoarele documente: 

- documentele care s-au păstrat. În cauzele de reconstituire a procedurii judiciare pierdute se 
poate stabili că anumite documente care au format materialele dosarului pierdut se păstrează de 
regulă la anumite autorități publice, arhivă sau la alte instituții, persoane fizice sau juridice. 
Documentele date pot fi reclamate de instanța de judecată, la cererea participanților la proces sau 
din oficiu; 

- documentele care au fost eliberate persoanelor fizice și organizațiilor până la pierderea 
procedurii, copiile de pe ele. Aceste documente ar putea fi: anumite încheieri judecătorești 
expediate spre executare (încheierea de aplicare a sechestrului), demersuri de reclamare a probelor, 
înștiințări, citații etc.; 

- alte certificate și documente importante pentru soluționarea cauzei. Lista documentelor care 
pot fi reclamate de instanța de judecată în cauza de reconstituire a procedurii judiciare pierdute. 

Instanța de judecată, la cererea petiționarului sau din oficiu, poate ordona grefierului să 
efectueze extrase din registrele instanței cu informații despre actele de procedură judiciară pierdută 
sau actele de procedură în executare a hotărârii pierdute. De exemplu, pot fi efectuate extrase din 
registrul de ieșire a documentelor din instanța de judecată în care este consemnată ieșirea hotărârii 
judecătorești. 

Alin. (3) al art. 340 din CPC prevede dreptul instanței de judecată de a dispune chemarea 
publică a tuturor deținătorilor de documente ale procedurii pierdute sau de copii de pe ele, de a le 
prezenta în instanță. În acest sens, instanța poate dispune publicarea, din contul petiționarului, într-
un ziar mai răspândit, a solicitării, adresate deținătorilor de documente ale procedurii pierdute sau 
de copii de pe ele, de a le prezenta în instanță. 
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După natura sa, procedura în acțiunea civilă are un caracter universal, întrucât regulile de 
examinare a acțiunii civile se aplică nu doar pentru examinarea de către instanță a cauzelor în 
procedura contencioasă, dar și la examinarea cauzelor civile în alte feluri de procedură, inclusiv în 
procedura de reconstituire a procedurii judiciare pierdute, cu excepțiile stabilite de lege. 

În vederea realizării principiului publicității ședinței de judecată cererea de reconstituire a 
procedurii judiciare pierdute care conţine acte de procedură judiciară se examinează cu participarea 
petiţionarului şi a altor persoane interesate. Pot fi persoane interesate acele persoane a căror drepturi 
și interese legitime vor putea fi favorizate sau nu în urma reconstituirii procedurii judiciare pierdute. 
De asemenea, pot fi și orice succesor în drepturi a participantului la procesul deja soluționat. 

Procedura judiciară pierdută privind actele de executare a hotărârii se reconstituie şi în cazul 
în care hotărârea a fost executată. Prin, urmare, reconstituirea unor acte de executare pot avea o 
importanță juridică, chiar dacă hotărârea a fost executată. De exemplu, dacă executorul judecătoresc 
a emis o încheiere de încetare a procedurii de executare în legătură cu faptul că obligația a fost 
stinsă (art. 83 alin. (1) lit. a) Cod de executare), iar ulterior procedura de executare a fost pierdută, 
reconstituirea acestei încheieri va fi utilă pentru dovedirea faptului că obligația deja a fost executată. 
Acest act de executare a hotărârii judecătoreşti se reconstituie printr-o hotărâre judecătorească, cu 
menţinerea acţiunilor efectuate indicate în actele de executare. 

Instanța de judecată poate să pronunțe o hotărâre de reconstituire a procedurii judiciare 
pierdute numai dacă a stabilit cu certitudine în baza probelor prezentate conținutul actului 
judecătoresc de dispoziție prin care s-a terminat cauza civilă a cărei reconstituire a fost solicitată sau 
a actelor de executare a hotărârii. De altfel, dacă conținutul acestor acte procesuale nu poate fi 
stabilit cu certitudine în baza probelor, instanța urmează să constate separat fiecare circumstanță a 
litigiului, însă aceasta poate avea loc numai în urma înaintării unei acțiuni civile. Din aceste 
considerente, alin. (1) al art. 342 din CPC prevede că dacă materialele adunate nu sunt suficiente 
pentru reconstituirea hotărârii procedurii judiciare pierdute, instanța judecătorească, printr-o 
încheiere, dispune încetarea procesului de reconstituire a procedurii judiciare pierdute și lămurește 
participanților la proces că au dreptul de a depune în judecată o nouă acțiune conform regulilor 
generale. 

Observăm că dacă materialele adunate nu sunt suficiente pentru reconstituirea hotărârii 
procedurii judiciare pierdute, instanța de judecată nu va pronunța o hotărâre de respingere a acțiunii, 
dar o încheiere de încetare a procesului. Acest caz de încetare a procesului produce aceleași efecte 
juridice ale încetării procesului ca și cazurile stipulate în art. 265 CPC, cu unele efecte suplimentare. 
Încetarea procedurii de reconstituire a procedurii judiciare pierdute produce următoarele efecte 
juridice: 

- nu se admite o nouă adresare în judecată a petiționarului cu aceeași cerere de reconstituire a 
procedurii judiciare pierdute (art. 266 CPC); 

- nu se admite o nouă adresare în judecată cu cererea de reconstituire a procedurii judiciare 
pierdute a celorlalți participanți la procesul a cărui reconstituire a fost solicitată (art. 266 CPC); 

- înlătură efectele hotărârii judecătorești irevocabile și a încheierii judecătorești irevocabile de 
încetare a procesului pronunțate în procedura a cărei reconstituire a fost solicitată. Instanța de 
judecată va explica participanților la proces că au dreptul de a depune în judecată o nouă acțiune 
conform regulilor generale. Astfel, la depunerea acțiunii care are același obiect, temei și părți 
instanța o va accepta spre examinare. Mai mult, la depunerea unei noi acțiuni, judecătorul fiindu-i 
repartizată cererea nici nu poate stabili dacă acțiunea nouă înaintată are același obiect, temei și părți, 
întrucât procedura judiciară în care a fost pronunțată o hotărâre sau o încheiere de încetare a 
procesului nu mai poate fi reconstituită. 

Examinarea cererii de reconstituire a hotărârii judecătorești a procedurii judiciare pierdute nu 
se limitează la termenul ei de păstrare. Termenele de păstrare a documentelor în instanțele de 
judecată sunt prevăzute în Hotărârea CSM nr. 89/7 din 02 martie 2011 privind aprobarea 
Indicatorului documentelor-tip și a termenelor de păstrare a acestora în instanțele judecătorești. De 
exemplu, materialele pe dosare civile privind cauzele examinate la instanța de fond în procedură 
specială se păstrează 5 ani; materialele procedurii în ordonanță se păstrează 3 ani; materialele 
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privind scoaterea cererii de pe rol 1 an; materialele din alte categorii de cauze civile este de 3 ani. 
Însă copiile hotărârilor în cauzele civile examinate de către judecătorii, curți de apel și Curtea 
Supremă de Justiție sunt păstrate permanent de stat fiind predate în original arhivelor de stat 
corespunzătoare. Indiferent de aceea dacă termenul de păstrare a documentelor în instanța de 
judecată este permanent sau temporar, cererea de reconstituire a hotărârii judecătorești poate fi 
înaintată în instanța de judecată. 

Reconstituirea procedurii judiciare pierdute este limitată de termenul de prezentare spre 
executare a titlului executoriu atunci când scopul cererii de reconstituire a procedurii judiciare 
pierdute constă în executarea hotărârii judecătorești. Rațiunea acestei limitări pornește de la faptul 
că creditorul nu mai are dreptul de a depune spre executare titlul executoriu, iar scopul cererii de 
reconstituire a procedurii judiciare pierdute nu va putea fi favorizarea drepturilor și intereselor 
legitime ale acestuia. Dacă creditorul s-a adresat în instanța de judecată cu această cerere după ce 
termenul de prezentare spre executare a titlului executoriu a expirat și instanța refuză repunerea în 
termen, procedura de reconstituire încetează. 

Potrivit art. 16 alin. (1) Codul de executare titlul executoriu poate fi prezentat spre executare 
în decursul a 3 ani de la rămînerea definitivă a hotărârii judecătorești în al cărei temei a fost emis, 
dacă legea nu prevede altfel. De asemenea, conform art. 18 alin. (1) Cod de executare, creditorul 
care a omis termenul de prezentare a documentului executoriu spre executare poate fi repus în 
termen de către instanța de judecată. Astfel, cererea de reconstituire a procedurii judiciare pierdute 
urmează a fi examinată și soluționată de instanța de judecată, dacă petiționarul creditor a fost repus 
în termenul de prezentare spre executare a titlului executoriu, întrucât acest drept nu a fost pierdut. 

Dacă cererea de reconstituire a procedurii judiciare ce are ca scop executarea hotărârii a fost 
depusă în instanța de judecată după ce termenul de prezentare spre executare a fost omis din motive 
întemeiate, petiționarul  urmează a solicita concomitent și repunerea în termen. Însă dacă o astfel de 
solicitare nu este înaintată, instanța de judecată urmează să explice în ședința de judecată 
petiționarului dreptul de a înainta o cerere de repunere în termenul de prezentare spre executare a 
titlului executoriu. Cererea de repunere în termen urmează a fi soluționată printr-o încheiere 
separată. 

Încetarea procedurii de reconstituire a procedurii judiciare pierdute în legătură cu depunerea 
cererii după expirarea termenului de prezentare spre executare a titlului executoriu, nu admite 
adresarea în judecată a unei noi acțiuni, întrucât a fost stins dreptul la acțiune în sens material. 

Dacă materialele adunate sunt suficiente pentru reconstituirea hotărârii procedurii judiciare 
pierdute sau a încheierii de încetare a procesului, atunci instanța de judecată are obligația, dar nu 
dreptul de a reconstitui aceste acte judecătorești de dispoziție. Sarcina instanței judecătorești la 
examinarea cauzelor de reconstituire a procedurii judiciare este de a reconstitui cu exactitate 
conținutul hotărârii procedurii judiciare pierdute sau a încheierii judecătorești de încetare a 
procesului, dar nu de a reface alte acte de procedură care au existat la materialele procedurii 
pierdute. 

Pe de altă parte, instanța de judecată nu poate reconstitui aceste două acte judecătorești de 
dispoziție menționate mai sus, dacă cererea de reconstituire are ca scop executarea hotărârii 
procedurii judiciare pierdute, însă adresarea în judecată a avut loc după ce termenul de prezentare 
spre executare a titlului executoriu a expirat și instanța refuză repunerea în termen. Procedura de 
reconstituire urmează a înceta în temeiul art. 342 alin. (2) CPC. 

Față de conținutul hotărârii judecătorești de reconstituire a procedurii judiciare pierdute sunt 
impuse aceleași condiții de fond și de formă prevăzute în art. 239 și 241 CPC. Însă în alin. (2) și (3) 
al art. 343 din CPC sunt prevăzute anumite condiții speciale cerute față de conținutul hotărârii 
judecătorești respective. Astfel, în hotărârea judecătorească de reconstituire a hotărârii judiciare 
pierdute sau a încheierii de încetare a procesului se menționează datele prezentate instanței și 
examinate în ședința de judecată cu participarea tuturor participanților la procesul în procedura 
pierdută în a căror bază instanța consideră constatat cuprinsul hotărârii care se reconstituie. 
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Concluzii 
Deși alin. (3) al art. 343 din CPC prevede conținutul motivării hotărârii judecătorești de 

reconstituire a procedurii judiciare pierdute aceasta nu impune instanța de judecată de a întocmi de 
fiecare dată la soluționarea cauzei respective o hotărâre integrală, întrucât prevederile art. 236 alin. 
(5) CPC nu admite nici o derogare de la regulile privind întocmirea hotărârii integrale. Numai dacă 
în cazurile prevăzute de art. 236 alin. (5) CPC instanța de judecată urmează să întocmească integral 
hotărârea de reconstituire a procedurii judiciare pierdute, în ea se vor menționa concluziile instanței 
asupra circumstanțelor, probelor pe care le-a examinat și asupra actelor procedurale efectuate în 
legătură cu procedura pierdută. 

În ceea ce privește motivarea hotărârii procedurii judiciare pierdute, instanța de judecată nu o 
va reconstitui, ci se va limita doar la reconstituirea părții introductive și a dispozitivului hotărârii 
prin care a fost soluționat fondul cauzei. Toate acestea din considerentul că în principiu doar prin 
reconstituirea dispozitivului hotărârii se favorizează apărarea drepturilor sau intereselor legitime ale 
petiționarului. În particular, instanța de judecată va indica dacă acțiunea a fost admisă sau respinsă, 
iar dacă a fost admisă atunci urmează a fi menționată metoda de apărare aplicată pentru restabilirea 
drepturilor încălcate sau contestate. Inclusiv va reconstitui dispozitivul hotărârii privitor la 
repartizarea cheltuielilor de judecată. 

Dacă instanța de judecată urmează a reconstitui încheierea de încetare a procesului, în 
hotărârea de reconstituire a procedurii judiciare pierdute urmează a fi menționat dispozitivul acestei 
încheieri, precum și temeiul încetării procesului. 

În urma pronunțării hotărârii judecătorești de reconstituire a procedurii judiciare pierdute, 
actele procesuale judecătorești reconstituite vor produce aceleași efecte juridice ca și cele pierdute. 
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Adnotare.  Acest raport face parte dintr-o serie de analize funcţionale solicitate de către Guvernul 
României, finanțate de Uniunea Europeană şi derulate de Banca Mondială. Obiectivul acestui 
raport este unul dublu: să analizeze funcţionarea instituţiilor din sistemul judiciar din România şi 
să furnizeze informaţii analitice şi strategice pentru a permite autorităţilor din România să 
formuleze un program de acţiune pentru a îmbunătăţi funcționarea sistemului judiciar. 
Cuvinte-cheie. Comisia Europeană, Uniunea Europeană, aderarea României, Parlamentul 
European, primministrul României, președintele României,  jurisprudența recentă a Curții de 
Justiție a UE, etc. 
 
 Introducere 

Perioada de pace și stabilitate fără precedent pe care o traversează Europa sfîrșitul secolului 
al XX-lea și începutul secolului al XXI-lea se datorează existenței Uniunii Europene. Ea este cea 
care a generat nu doar o abordare a securității, întemeiată pe soluționarea pașnică a disputelor dar și 
cooperarea international multilaterală prin intermediul unor instituții comune. [ 1,p.317] 
  Din punct de vedere al aderării României la NATO și la UE acestea au fost strict necesare 
pentru conștientizarea poporului român, luînd în considerație și faptul, că aderarea României a fost 
dorită de Occident, chiar dacă nu îndeplinea condițiile care fuseseră stipulate, când a aderat la 
structurile euro-atlantice, România nu mai avea o economie proprie cu care să concureze 
companiile occidentale, majoritatea economiei productive din țară, aparținînd străinilor. [2, p.147] 

Rezultate si discutii 
Scopul suprem al Uniunii Europene este integrarea, adică refacerea unui întreg, aderarea 

însemnînd atingerea unui, point of no return”. Prin urmare , realizarea acestui scop nu permitea, din 
punct de vedere moral, reglementarea modalității de ieșire din această organizație internațională. 
Astfel, deși teoretic putem vorbi despre aplicarea clauzei ,,rebus sic stantibus” , tratatele de 
îmființare a CE și UE nu prevedeau clauze de dezicere, de ieșire din aceste forme de organizare 
supranaționale. 
Lipsa acestor prevederi nu înseamnă însă că oricărui stat i s-ar fi iertat orice fel de comportament 
neconcordant cu tratatele de înființare sau dreptul secundar comunitar. [3. p.186] 

Din aceste considerente, mecanismul de cooperare și verificare (MCV) este o măsură de 
salvgardare invocată de Comisia Europeană atunci când ea consideră că un nou stat membru sau un 
stat care este în curs de aderare la Uniunea Europeană nu și-a îndeplinit angajamentele asumate în 
contextul negocierilor de aderare în domeniile ariei de libertate, securitate și justiție sau de politică a 
pieței interne. 

Mecanismul de cooperare și de verificare (MCV) a fost instituit în 2007, în momentul 
aderării României la Uniunea Europeană, ca măsură tranzitorie menită să faciliteze eforturile 
susținute ale României de a-și reforma sistemul judiciar și de a intensifica lupta împotriva corupției. 
Mecanismul a fost expresia angajamentului comun al statului român și al UE în acest sens. În 
conformitate cu decizia de instituire a mecanismului și așa cum a subliniat și Consiliul, MCV se va 
încheia atunci când vor fi îndeplinite în mod satisfăcător toate obiectivele de referință aplicabile 
României. 

În ianuarie 2017, Comisia a realizat o evaluare cuprinzătoare a progreselor înregistrate în cei 
zece ani de existență a mecanismului. Această perspectivă a oferit o imagine mai clară asupra 
progreselor importante realizate de la aderare până în prezent și a permis Comisiei să formuleze 
douăsprezece recomandări a căror punere în aplicare ar fi fost suficientă pentru încheierea 
procesului MCV și care depindea de îndeplinirea recomandărilor respective într-o manieră 
ireversibilă, dar și de condiția ca evoluția situației să nu invalideze progresele realizate. 

Ulterior, Comisia a efectuat două evaluări ale progreselor realizate în ceea ce privește 
punerea în aplicare a recomandărilor. În noiembrie 2017, Comisia a constatat că se realizaseră 
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progrese cu privire la o serie de recomandări, dar a remarcat și o încetinire a ritmului reformelor în 
cursul anului 2017. Comisia a avertizat cu privire la riscul redeschiderii unor obiective pe care 
raportul din ianuarie 2017 le considerase îndeplinit, respectiv Comisia concluziona că situația 
evoluase de așa natură încât progresele realizate fuseseră anulate sau ireversibilitatea acestora 
fusese pusă sub semnul întrebării. Drept urmare, cele douăsprezece recomandări din raportul din 
ianuarie 2017 nu au mai fost considerate suficiente pentru încheierea MCV și au fost formulate opt 
noi recomandări. Raportul a îndemnat instituțiile-cheie din România să își demonstreze 
angajamentul ferm față de independența sistemului judiciar și lupta împotriva corupției, care sunt 
pietre de temelie indispensabile, și să acționeze pentru a restabili capacitatea garanțiilor naționale și 
a sistemului de control și echilibru de a interveni atunci când există riscul unui regres. Atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul au susținut acest punct de vedere. Parlamentul European a 
emis o rezoluție în care invocă necesitatea cooperării și riscurile la adresa statului de drept. În 
concluziile sale din decembrie 2018, Consiliul a solicitat în mod expres României să pună în 
aplicare recomandările suplimentare. 

Pe parcursul anului 2019, Comisia a fost nevoită să își expună în mai multe rânduri 
preocupările legate de respectarea statului de drept și mai ales de reversibilitatea progreselor 
înregistrate în anii precedenți. O bună parte din această perioadă, autoritățile române s-au arătat 
puțin sau deloc dispuse să pună în aplicare recomandările suplimentare incluse în raportul din 
noiembrie 2018 sau recomandările formulate de Comisia de la Veneția și de Grupul de state 
împotriva corupției din cadrul Consiliului Europei. Eforturile celor care au încercat să inverseze 
tendința de involuție, printre care s-au numărat nu numai politicieni, ci și organizații ale societății 
civile și magistrați, au fost menite eșecului.  În luna mai 2019, Comisia a adresat o scrisoare 
autorităților române în care afirma că evoluțiile recente au exacerbat problemele deja existente 
legate de respectarea statului de drept în general. În scrisoare se preciza, de asemenea, că dacă 
situația nu se va îmbunătăți, Comisia va trebui să ia măsuri în temeiul Cadrului UE pentru 
consolidarea statului de drept.  În iunie 2019, în cadrul unei reuniuni cu președintele Juncker și cu 
prim-vicepreședintele Timmermans, primministrul României s-a angajat să sisteze reformele 
judiciare controversate și să reia imediat dialogul în cadrul MCV pentru a realiza progrese cu 
privire la reforma sistemului judiciar și la lupta împotriva corupției. Această schimbare de abordare 
a fost, de asemenea, în consonanță cu rezultatele referendumului convocat în mai 2019 de 
președintele României, la care o majoritate covârșitoare a cetățenilor români s-au exprimat în 
favoarea propunerilor de consolidare a măsurilor de protecție împotriva corupției și de împiedicare 
a utilizării arbitrare a ordonanțelor de urgență La fel ca în anii anteriori, prezentul raport este 
rezultatul unui proces atent de analiză întreprins de Comisie și se bazează pe cooperarea strânsă cu 
instituțiile din România, precum și pe contribuțiile altor state membre, ale societății civile și ale 
altor părți interesate. 

Politica promovată de guvernarea PSD a demonstrat din nou că adoptarea pripită a unor 
modificări legislative importante, inclusiv din afara domeniului justiției, prin proceduri de urgență și 
cu o consultare minimă au afectat atât calitatea legislației, cât și încrederea publică în procesul de 
elaborare a politicilor. Judecătorii și procurorii au continuat să facă obiectul unor relatări înșelătoare 
și unor atacuri nejustificate la persoană în presă, iar căile de atac disponibile s-au dovedit 
inadecvate, ceea ce în ultimă instanță s-a reflectat negativ asupra reputației și a credibilității 
sistemului de justiție în ansamblul său. Diferitele puteri ale statului s-au aflat din nou în conflict, iar 
aceste disensiuni sunt tot mai mult rezolvate prin sesizarea Curții Constituționale, ceea ce 
accentuează tensiunile și arată încă o dată că nu există o cooperare loială între parteneri. Acordurile 
de cooperare încheiate între instituțiile judiciare și Serviciul Român de Informații („protocoalele 
secrete”) continuă să dezbine opinia publică. O decizie a Curții Constituționale a permis instanțelor 
să se ocupe de dosarele aflate pe rol și de cele viitoare, dar impactul real al acesteia este încă incert. 
Comisia nu poate decât să reafirme faptul că obiectivul urmărit ar trebui să fie asigurarea unui cadru 
în baza căruia serviciile de informații să fie supuse unui control democratic adecvat, infracțiunile să 
poată fi investigate și sancționate în mod eficace, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale, 
iar cetățenii să poată avea încredere în independența sistemului judiciar. Comisia își reiterează 
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sugestia formulată anterior că experiența altor state membre ar putea fi utilă pentru crearea unui 
sistem mai robust de măsuri de supraveghere tehnică utilizate de organele de urmărire penală și de 
colaborare între serviciile de informații și organele de urmărire penală, care este esențială pentru 
anchetarea infracțiunilor grave. 

Abordarea UE cu privire la statul de drept, care depășește sfera de acțiune a MCV, 
influențează și contextul mai larg de la nivel european. O manifestare concretă a valorii statului de 
drept este protecția jurisdicțională efectivă asigurată de instanțe judecătorești independente, impusă 
de articolul 19 alineatul (1) din TUE, fapt care reiese și din jurisprudența recentă a Curții de Justiție 
a UE. Comunicarea Comisiei din iulie 2019 prevede acțiuni concrete prin care să se consolideze 
capacitatea Uniunii de a promova și a apăra statul de drept, să se împiedice apariția unor motive de 
preocupare în legătură cu respectarea statului de drept prin instituirea unui ciclu de evaluare a 
statului de drept pentru a monitoriza evoluțiile din statele membre și să se ofere un răspuns eficace. 
În documentul „Orientări politice pentru următoarea Comisie” a fost formulată intenția de a se crea 
un mecanism cuprinzător privind statul de drept, aplicabil în întreaga Uniune Europeană. [4] 

În raportul de monitorizare a justiției publicat în octombrie 2019 Comisia critică crearea 
Secției speciale pentru anchetarea magistraților, care a confirmat temerile exprimate că ar putea fi 
utilizată ca instrument de presiune politică. Secția specială a inițiat anchete împotriva judecătorilor 
și a procurorilor care s-au opus modificărilor actuale ale sistemului judiciar și a intervenit pentru a 
schimba cursul anchetelor penale. 

Ordonanțele de urgență de modificare a legilor justiției date la sfârșitul anului 2018 și 
începutul anului 2019 au stârnit reacții negative, iar unele dintre modificările propuse ale legilor 
jusiției "păreau să servească intereselor anumitor persoane". După ani de evaluare pozitivă a 
Inspecției Judiciare, raporul din 2018 și 2019 arată îngrijorări serioase cu privire la acticvitatea 
acestei instituții, care joacă un rol-cheie în asigurarea încrederii publice în independența, 
profesionalismul și integritatea sistemului judiciar. Sunt amintite procedurile disciplinare împotriva 
magistraților care s-au opus public reformărilor din sistemului judiciar, divulgări de documente în 
presă folosite ulterior de politicieni pentru a ataca instituțiile judiciare. Raportul atrage atenția 
asupra presiunii la care sunt supuși magistrații și instituțiile judiciare "ca urmare a atacurilor publice 
din partea politicienilor și a presei". 

Concomitent, a fost apreciat faptul că, în iunie 2019, Camera Deputaților și-a modificat 
regulamentul de procedură în ceea ce privește urmărirea penală a membrilor sau foștilor membri ai 
guvernului care sunt deputați și Senatul a fost încurajat să adopte un regulament simiar, 
exemplificând că Senatul a respins cererea de ridicare a imunității președintelui Senatului (Călin 
Popescu-Tăriceanu) și cererea de începere a urmăririi penale în cazul unui senator (Florian Bodog). 
De asemenea, a fost salutat faptul că primul-ministru și-a exprimat dorința de a-și reconsidera 
abordarea, făcând eforturi pentru crearea a noi mecanisme de consultare și de dialog cu sistemul 
judiciar. Comisia "așteaptă cu interes" punerea în aplicare a acestor angajamente. 

Deși în rapoartele pe anii trecuți, Consiliului Superior al Magistraturii fusese lăudat că își 
îndeplinește în continuare prioritățile, în raportul pe 2019 se remarcă "disensiuni și controverse în 
cadrul CSM". Prin modificările legilor justiției, un număr restrâns de membri ai CSM pot lua decizii 
cu privire la aspecte esențiale iar CSM nu a avut o poziție unitară în ceea ce privește recomandările 
Comisiei Europene, ale Comisiei de la Veneția și ale GRECO. De asemenea, se specifică că 
actualul președinte al CSM (Lia Savonea) și o parte din membrii CSM apără legile modificate ale 
justiței, "stârnind uneori îngrijorare că [CSM] ar putea fi supus influențelor politice". 

Bilanțul realizărilor Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și Înaltei Curți de Casație și 
Justiție (ICCJ) sunt pozitive, însă presiunea continuă asupra acestor instituții și legile modificate ale 
justiției îngrijorează Comisia cu privire la capacitatea acestora de a-și îndeplini în continuare 
misiunea și arată că există un "impact negativ asupra ireversibilității luptei împotriva corupției". 
Raportul arată că modificările legilor în materie de integritate a slăbit capacitatea Agenției 
Naționale de Integritate (ANI) de a-și continua activitatea. [5] 
 În concluzie, România nu are un aparat separat de instanţe administrative în cadrul sau în 
exteriorul sistemului judiciar de drept comun, în scopul asigurării independenței justiției și afirmării 
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statului de drept.  Alte posibile entităţi de interes pentru funcționarea sistemului judiciar  includ 
centrele de arbitraj de pe lângă camerele de comerţ, facultățile de drept şi organizaţiile 
nonguvernamntale specializate în sfera juridică. Analiza funcțională oferă o evaluare a organizării şi 
funcţionării sistemului judiciar şi include recomandări pentru îmbunătăţirea funcționării acestuia, o 
analiză a resurselor sistemului şi contribuţia acestora la funcționarea statului de drept, utilizarea și 
managementul mediului de tehnologie a informaţiei şi comunicaţiilor şi un cadru sistematic pentru 
identificarea şi diminuarea riscurilor care afectează funcționarea sistemului judiciar. 
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 Abstract. Marxian philosophy looks at the world as a set of processes whose unfolding must 
be analyzed theoreticaly, not as a set of things that can be understood as isolated observable facts. 
What must be understood about a process  are the inner tensions that provide the driving force 
behind its transformations. These intrinsic conflicts – called „contradictions” by Hegel and Marx – 
are source of „development” meaning not merely quantitative growth but qualitative 
transformation.  

In the language of biology, they were not explaining anatomy but evolution. In the language 
of physics or economics, they were not explaining statics but dynamics. In the language of 
sociology they were not explaining structures but processes – and in particular, they way that 
processes change structures. Causation, in Marx and Engels, is matter of interaction rather than a 
one – way mechanism. Thus there is neither pure determinism not pure chance, but instead a stream 
of events reflecting both „accidental” factors and underlying forces whose necessary relationships 
shape the general tendency of these events as a whole.    

The manner in which Marx and Engels sought to investigate causation was be seeking 
underlying patterns of internal tensions, which by definition cannot be seen directly by collecting 
concrete facts. Rather, the overwhelming complexities of empirical reality must be reduced to 
manageable proportions by abstracting those features considered essential and focusing the 
analysis on these. After determining the relationships and conflicts inherent in these essential 
features, a fuller and richer approximation to reality can be achieved by then considering some of 
the features initially put aside in the name of simplicity.  

Keywords: historical-scientific materialism, economic crisis, unemployment, 
industrialization, criminality of the capitalist system, legal consciousness 
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Introducere. 
Contribuţia teoretică a lui Karl Marx (1818 -1883) se înscrie într-o pluralitate de sfere, 

începînd cu filozofia, continuînd cu sociologia, economia politică şi sfîrşind cu elaborarea unei 
ideologii care a stat, de mai bine de un secol, la baza mişcării comuniste. Diferitele componente ale 
gîndirii marxiste au cunoscut evoluţii istorice distincte. Ipostaza teoriei marxiste ca sociologie a fost 
mult timp trecută cu vederea, diminuată, atît de către marxişti, cît şi de către nemarxişti, în legătură 
cu ea existînd încă multe confuzii. Nu este întîmplător faptul că un cunoscut sociolog ca Tom 
Bottomore îşi punea o întrebare de genul: „Marxismul trebuie să fie considerat ca o teorie 
sociologică printre altele sau un corp unic de gîndire, o lume intelectuală complet proprie, care 
constituie o alternativă radicală a sociologiei ca mij-loc de a înţelege şi orienta acţiunea umană în 
societate?" (Marxism and Sociology, 1978).   Încă din anii '20 s-a constituit 
în marxism ideea că acesta trebuie considerat a fi mai degrabă o „filozofie critică" care exprimă 
punctul de vedere asupra lumii, „conştiinţa de clasă corectă a proletariatului", decît o ştiinţă pozitivă 
a societăţii. Şcoala de la Frankfurt, activă şi în prezent, susţine în esenţă o poziţie 
similară: Marxismul este o filosofie critică" opusă „pozitivismului sociologic". Majoritatea 
sociologilor actuali consideră teoria marxistă ca reprezentînd una dintre marile elaborări 
sociologice, o teorie de referinţă a sociologiei actuale.   

Deşi nu a elaborat lucrări teoretice sistematice în perimetrul sociologiei, K. Marx a adus 
contribuţii importante la constituirea acestei discipline, în mod special, contribuţia sociologică a lui 
Marx se consideră că se înscrie în următoarele domenii: acordarea fenomenelor sociale a unui statut 
ontologic autonom, cu propria lui logică, obiect legitim al unei analize ştiinţifice specializate; 
articularea unei teorii a organizării şi dinamicii societăţilor, o macrosociologie; teoria alienării; 
elaborarea unor puncte de vedere distincte, imposibil de evitat în disputele actuale din analiza 
sociologică a principalelor sfere ale vieţii sociale: politică, drept, morală, artă, religie, ştiinţă, 
filozofie, schimbare socială, revoluţie, familie, naţiune, natura umană. Strategia explicativă propusă 
de Marx poate fi găsită în mod special în Ideologia germană (1845). Un prim element al acestei 
strategii se referă la rolul conştiinţei (abordarea „materialistă" a societăţii), în explicarea 
fenomenelor sociale trebuie să pornim nu de la conştiinţa actorilor (individuali şi colectivi), ci, 
dimpotrivă, trebuie să explicăm conştiinţa acestora prin condiţiile lor de viaţă. Trebuie să se 
pornească de la „observaţia empirică a indivizilor umani aşa cum sînt în realitate, adică aşa cum 
acţionează, cum produc bunurile materiale, deci aşa cum se comportă în cadrul anumitor premise şi 
condiţii materiale independente de bunul lor plac"; fenomenele sociale trebuie explicate nu prin 
conştiinţa oamenilor, ci prin condiţiile materiale, obiective, de producere a lor, prin alte fenomene 
sociale, cum se va exprima E. Durkheim cu 50 de ani mai tîrziu. „Nu conştiinţa determină existenţa, 
ci existenţa socială a oamenilor determină conştiinţa lor socială".   

Ideile trebuie explicate ele însele ca produse ale modului real de viaţă al actorilor. „Chiar şi 
plăsmuirile nebuloase ale creierului oamenilor sînt sublimări ale procesului lor de viaţă material, 
care se poate constata pe cale empirică şi este legat de premise materiale". Prin această strategie, 
Marx operează o ruptură cu filozofia socială speculativă şi promovează dezvoltarea unei ştiinţe 
pozitive a vieţii sociale. Semnificaţia fenomenelor sociale nu trebuie căutată în conştiinţa actorilor 
lor, ci în ele însele; este o semnificaţie obiectivă, practică, rezultantă a interdependenţelor obiective.
    

Cel de al doilea component al strategiei explicative marxiste se referă la descifrarea acestei 
interdependenţe obiective. Societatea formează un sistem în care fiecare element, subsistem 
(economic, politic, juridic, moral, religios etc.) interacţionează activ cu toate celelalte. Economicul 
reprezintă însă factorul determinant în ultimă instanţă. Argumentarea rolului determinant al 
economicului reprezintă caracteristica distinctă a sociologiei marxiste. Modul de organizare socială 
a activităţii productive (modul de producţie) este responsabil de profilul general al organizării 
sociale, de tipul de societate globală (formaţiunea socială). De aici şi o metodă specifică de analiză 
a tuturor celorlalte fenomene sociale, pe care o găsim actualmente desemnată ca „metoda reducţiei 
structurale": toate fenomenele sociale trebuie să fie analizate pornind de la structura economică a 
societăţii respective care, într-o măsură mai directă sau mai indirectă, este responsabilă de profilul 
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său general. Subsistemele vieţii sociale (politicul, dreptul, morala, religia) nu au o evoluţie absolut 
autonomă, ci profilul lor structural este dat de configuraţia organizării economice a societăţii 
respective. Acest principiu explicativ este formulat în teza că baza economică determină în ultimă 
instanţă suprastructura.    

Economicul este determinant într-un dublu sens. În primul rînd, în calitatea sa de furnizor 
gene-ral de bunuri, de resurse pentru toate celelalte subsisteme, activităţi sociale. Chiar şi timpul 
liber este în funcţie de nivelul productivităţii muncii. Din acest punct de vedere, gradul general de 
dezvoltare a societăţii este în funcţie de gradul de dezvoltare a activităţii productive. În al doilea 
rînd, modul de organizare socială a producţiei determină, în ultimă instanţă, organizarea întregii 
societăţi. În acest sens, Marx a formulat două ipoteze fundamentale:  

1) Nivelul şi caracterul forţelor de producţie determină tipul relaţiilor de producţie. Forţele 
de producţie, tehnologia în primul rînd, capacităţile productive de care o colectivitate dispune la un 
moment dat, nu reprezintă un element neutru social, ci unul activ. Ele determină un anumit mod de 
organizare a producţiei (relaţii de producţie). („legea" concordanţei tipului relaţiilor de producţie cu 
nivelul şi caracterul forţelor de producţie).     

2) Organizarea socială a producţiei (relaţiile de producţie sau baza economică) determină, în 
ultimă instanţă, toate celelalte sfere ale vieţii sociale, suprastructura (sistemul politic, juridic, 
morala, religia, etc.), inclusiv profilul general al societăţii (formaţiunea socială). Din această teorie a 
organizării societăţii decurge o perspectivă asupra mecanismelor schimbării sociale. Presiunea 
necesităţilor colectivităţii generează un proces continuu de dezvoltare a forţelor de producţie. La un 
anumit nivel al dezvoltării lor, acestea generează un anumit tip de relaţii de producţie şi prin 
acestea, un anumit tip de organizare a societăţii globale.  

Dezvoltarea în continuare duce la un moment dat la o contradicţie între noul nivel şi caracter 
al forţelor de producţie şi vechile relaţii de producţie, contradicţie care reprezintă sursa structurală a 
schimbării sociale: cristalizarea unor noi relaţii de producţie şi modificări corespunzătoare în 
întreaga organizare a societăţii. Acest proces de schimbare socială structurală este desemnat prin 
conceptul de revoluţie socială. Găsim de asemenea în lucrările lui Marx o serie de puncte de vedere 
distincte care au influenţat profund gîndirea secolului XX: teoria asupra economiei capitaliste şi a 
implicaţiilor ei sociale (Capitalul 1864-1876), o teorie a societăţii preindustriale bazate pe „modul 
de producţie asiatic" (Bazele criticii economiei politice, 1857-1858) stratificarea socială şi structura 
de clasă a societăţii, inclusiv teoria luptei de clasă, a sistemului politic ca arenă a luptei de clasă 
pentru controlul puterii politice şi al revoluţiei sociale, conceptul de ideologie, unul dintre cele mai 
interesante concepte ale sociologiei capitaliste şi post capitaliste; formularea unei prognoze asupra 
dinamicii societăţii actuale (teoria societăţii socialiste); sociologia artei, religiei, filozofiei, moralei, 
dreptului, familiei, naţiunii; o influentă teorie a naturii umane şi a alienării în care îşi găsesc sursa 
multe din criticile umaniste ale societăţii actuale. 

1. Analiza criminologică a teoriei marxiste. 
 Dialectica marxistă impusă de Karl Marx (1818-1883) şi Friedrich Engels (1820-1895) 

explică fenomenele sociale printr-o necontenită devenire a realităţii sociale şi se desfăşoară prin ea 
însăşi, procesele legîndu-se unele de altele, influenţîndu-se reciproc, deoarece totul este într-o 
continuă mişcare şi schimbare. În dialectica marxistă, orice lucru se află într-o devenire permanentă, 
astfel că în mod practic nu există nimic definitiv sau absolut. Mişcarea dialectică, spre  deosebire de 
mişcarea mecanică, îşi are sursa devenirii în propria sa existenţă, avînd un caracter autodinamic, 
produs de tendinta permanentă de schimbare, stare explicată de legea schimbării dinamice. În 
spaţiul social, procesele obiective care se produc sunt legate de altele, conform postulatului marxist 
că orice proces este influenţat şi la rîndul său influenţează toate celelalte procese coexistente 
determinînd evoluţia şi apariţia unor procese noi. În acest mod, dialectica impune prin legea acţiunii 
reciproce, integrarea actului singular într-o activitate generală, care va forma un ansamblu de 
procese legate între ele, deşi se află într-o permanentă schimbare. Contradicţiile temporare şi cele 
fundamentale formează o sinteză, care este diferită de simpla adunare a elementelor componente, 
deoarece deşi realitatea în cadrul interacţiunii obiective este complexă,  în acelaşi timp este şi 
individuală.  
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Orice fenomen social trebuie privit mereu pe cale de a se modifica în sensul aprecierii sale, 
ca rezultat al unor cauze dar şi ca o viitoare cauză pentru fenomene viitoare. Universul însuşi este 
rezultatul evoluţiei de la forma elementară la forma cea mai complexă, iar acţinile umane deşi au un 
caracter liber şi voluntar produc rezultate globale care uneori contrazic voinţa făpturilor. Legea 
contradicţiei,determină modificarea fenomenelor şi a lucrurilor, ajungînd-se pînă la transformarea 
acestora în contrariile lor, deoarece fiecare dintre acestea, conţine în acelaşi timp atît o teză,cît şi 
ceea ce i se opune pînă nu devine antiteza. 

Lupta dintre forţele devenirii care se succed în afirmarea şi negarea fenomenului sau lucrului 
generează fazele şi stările unei mişcări impunînd, în cele din urmă, un alt fenomen sau un alt lucru, 
care deşi se aseamănă cu cel vechi este totuşi diferit prin dinamica şi complexitatea sa. Lupta 
permanentă şi unitatea acestor contrarii, negarea negaţiei ajută la dezvoltarea mişcării lucrurilor 
pentru a le asigura devenirea în alte forme. Raporturile practice dintre fenomene determină 
schimbări directe numai prin saltul de la o anumită structură cantitativă la o structură calitativ nouă, 
devenind astfel alte fenomene. Trecerea aceasta se poate realiza fie prin acumulări normale, fie prin 
acumulări rapide, neobişnuite, de rupere a unui echilibru, specifice revoluţieicare înlătură stadiile 
vechi, depăşite de noua evoluţie şi pu-ne bazele unei evoluţii viitoare. 

Ideile fundamentale privind evoluţia socială constau în determinarea acesteia de către 
relaţiile de producţie care impun structura economică ce asigură suprastructura politică şi juridică. 
Modul de producţie determină, la rîndul său, viaţa socială cu formele sale concrete (politică, 
juridică, religioasă). În evoluţia societăţii apar contradicţii acute între relaţiile de producţie şi forţele 
de producţie, deoarece conştiinţa individuală este determinată de existenţa obiectivă. De aceea, 
pentru a se ajunge la dezvoltarea socială este necesar să se schimbe radical baza economică, 
împrejurare care se înfăptuieşte de regulă, prin revoluţie ca mijloc de afirmare a luptei dintre clasele 
sociale.  

Materialismul istoric indicînd evoluţia societăţii se foloseşte de noţiunile, principiile şi legile 
particulare evidenţiate de ştiinţele sociale. În raporturile dintre societate şi individ determinarea este 
impusă în structura economică şi în special în raportul direct cu proprietatea. Comportamentul uman 
face parte din structura socială în cadrul şcolii marxiste de criminologie (Marx school of 
criminology) s-a pus accent pe legătura dintre individ şi societate, stabilindu-se raporturi de 
colaborare, dar şi dealienare. Marxismul a stabilit legităţile care indică geneza criminalităţii în 
societatea capitalistă: factorii de natura economică, politică, socială, religioasă, culturală care 
determină şi explică în mod nemijlocit atitudinile şi comportamentul personalităţii delicvientului. 
Unele procese sociale constînd în aglomerarea populaţiei, sărăcia, migrarea în zonele 
industrializate, bolile determină apariţia contradicţiilor care duc la comiterea delictelor. 

Filosof, economist şi teoretician al socialismului german fiind profund influienţat de 
economiştii englezi Adam Smith, David  Ricardo şi James Mil, Marx a pornit de la principiile 
acestora pentru ca apoi să-i contrazică afirmînd că, inegalitatea între indivizi este produsă de 
condiţiile oferite de societate, astfel că aceasta nu are un caracter natural. Marx a introdus concepte, 
reguli şi principii noi privind contradicţiile antagoniste intervenite între clasele sociale, cauzele 
producerii şi finalitatea socio-umană a acestora. Admirînd şi contrazicînd teoriile hegeliene, Marx 
îşi expune propria filozofie despre societate în lucrările „Teze despre Feuerbach” şi „Ideologia 
germană”. Ideile sale desăvîrşesc într-o manieră specifică procesul de emancipare a conştiinţei 
sociale, noua sa teorie despre cunoaştere fiind fundamentată pe critica fermă, militantă faţă de 
concepţiile idealiste. Acesta afirmă că în societatea socialistă, care presupune un grad ridicat al 
conştiinţei individuale, criminalitatea va dispărea. Infrac-ţiunile avînd caracterul unor anomalii 
sociale vor fi eradicate, deoarece în socialism forma de proprie-tate colectivă nu este generatoare de 
fapte antisociale.  

Forţa motrică a schimbărilor sociale trebuia să fie proletariatul, reprezentat de clasa 
muncitoare care va deveni o forţă politică aptă  să distrugă capitalismul pentru a asigura trecerea la 
socialism. Criminalitatea apare ca urmare a existenţei unui număr mare de deosebiri de natură 
economică între burghezie, reprezentată de clasa capitaliştilor care deţin principalele mijloace de 
producţie, care angajează şi exploatează forţa de muncă oferită de clasa proletară. Criminalitatea va 
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dispărea în orîndiuirea socialistă în care toţi indivizii deţin averea în mod egal. La această stare se 
va ajunge doar după eliberarea proletariatului de conservatorismul non-revoluţionar şi doar în 
situatia cînd proletariatul va constata că revoluţia este singura formă de înlăturare a sistemului 
capitalist.  

Marx este considerat un precursor al sociologiei, deoarece în analiza societăţii capitaliste, a 
prezentat complexitatea relaţiilor sociale, în raporturile individului cu statul şi perspectiva 
mişcărilor sociale ca urmare a influienţei exercitate de forma de proprietate asupra mijloacelor de 
producţie şi a rapidităţii schimbărilor tehnologiei. Principiile elaborate de Marx au modificat starea 
politică a statelor Europei de Est şi Americii de Sud, devenind adevărate învăţături pentru 
conducătorii politici ai acestora. Doctrina marxistă a stat la baza doctrinelor partidelor socialiste şi 
comuniste în care se prevedea că forţa de muncă reprezintă singura formă de luptă pentru indivizii 
din lumea capitalistă, evoluţia socială a lumii constînd în construirea societăţii comuniste.  
    

Conflictele sociale inerente produc dezechilibre sociale grave care nu pot să fie controlate de 
indivizi sau de statul capitalist, ideologia avînd funcţia de a indica împărţirea societăţii în clase 
antagoniste şi lupta dintre acestea. Repartiţia inegală a resurselor provoacă interese divergente între 
clasele sociale care se confruntă în lupte (revoluţii, războaie). Ideile marxiste au generat o mişcare 
intelectuală şi politică de proporţii vaste şi a contribuit la schimbarea modului de gîndire, la 
formarea unei noi stări de spirit cîteva decenii, istoria filosofiei europene reţinîndu-l pe Karl Marx 
ca pe un mare gînditor şi filosof al umanităţii, teoretician social. Preocupat de ştiinţa economică şi 
de istorie. Preluînd metoda dialectică a lui Hegel, Marx i-a schimbat sensul din idealism în 
materialism, acordînd pondere transformă-rii cantităţii în calitate.    Abordarea 
criminalităţii de teoria marxistă din punct de vedere criminologic, a fost posibilă da-torită unor 
premise subiective din perioada revoluţiilor burghezo-democratice, ai socialiştilor utopiei primitive, 
iluminiştilor, democraţilor revoluţionari, socialiştilor utopiei tîrzii care au sezizat faptul că omul 
reprezintă o fiinţă socială, iar comportamentul său pozitiv sau negativ este determinat cauzal, 
ulterior unanim a fost recunoscut faptul, că fenomenul criminal se datorează unei creşteri ai forţelor 
de producţie şi dezvoltarea proprietăţii ce este distribuită inechitabil în societate. 
 Idei criminologice au fost sesizate în lucrarea lui Th. Morus „Utopia”, unde criminalitatea 
este cauzată de orînduirea feudală, care prin legile sale, întru menţinerea ordinii sociale, aplica 
pedeapsa capitală şi cea corporală, iar fenomenul criminal se datorează şi proprietăţii private. Fiind 
un militant contra represiunilor medievale, Morus a propus o serie de măsuri social-economice şi 
educative în scopul prevenirii criminalităţii şi posibilităţii reintegrării ulterioare a celor condamnaţi, 
în cadrul societăţii. A criticat instituţiile politice, sociale şi economice din acel timp şi concomitent 
a propus un plan de organizare a acestor instituţii.în calitatea sa de funcţionar administrativ şi om 
politic, acesta se convinsese pe deplin de marea importanţă a stării economice a populaţiei pentru 
buna desfăşurare a vieţii lor. Însă chiar şi organizarea economică a societăţii intemeiată pe dreptul 
de proprietate, reprezintă un izvor nesecat de vicii, iar pe de altă parte, de crime şi delicte.  
  

Această situaţie se creează pentru că dreptul de proprietate oferă multora posibilitatea să 
acumu-leze averi peste necesităţile lor. Întinderea pămîntului determina totalul produselor agricole, 
în timp ce numărul braţelor muncitoare suma produselor industriale, însă în cazul în care, din 
această sumă măr-ginită, bogaţii care reprezintă minoritatea, acumulează averi ce depăşesc 
trebuinţele lor, este normal ca pentru ceilalţi, adică pentru săraci, să nu mai rămînă de ajuns. Iar 
apoi, cînd aceştea din urmă, dărîmă barierele dreptului de proprietate pentru a-şi procura cele 
necesare, societatea cataloghează faptele lor, drept infame şi le pedepseşte aspru. Furturile 
degenerează în jertfe de viaţă omenească sau răniri ori asasinate şi toate acestea datorită condiţiilor 
mizere în care oamenii trăiesc.  

Ca om politic, Th. Morus a avut ocazia să observe ce puţin se interesau regii englezi de 
bunăsta-rea materială a poporului. Pentru sporirea veniturilor lor: alterau monedele, cereau impozite 
extraordi-nare pe care le intitulau contribuţii benevole, ameninţau cu războaie ce nu aveau loc, spre 
a cere impozite noi, dezgropau legi vechi căzute în desuetudine pentru a putea amenda pe cei ce nu 
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le observau. În lucrarea sa „Utopia”, Morus argumentează posibilitatea excluderii unui cod penal 
din două motive: primul este acela că într-o societate, în care trebuinţele sunt satisfăcute, nivelul 
crimelor şi delictelor 
este foarte scăzut şi în al doilea rînd, pentru că magistraţii ar trebui să judece după circumstanţele 
fiecărui caz în parte şi nu după principii abstracte.  

Un alt socialist al utopiei primitive este Thomaso Campanella, care în lucrarea „Cetatea 
soare-lui” se pronunţase asupra unei societăţi ce are la bază proprietatea comună, munca obligatorie 
dar pe perioade reduse de timp, despre o colectivitate absolută, în care veniturile vor fi repartizate 
după necesităţi. Printre reprezentanţii Iluminismului, putem menţiona pe astfel de gînditori renumiţi 
ca: Grotius, Spinoza, Bacon, Locke, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, Lamartine, 
Beccaria, care au recunoscut în unanimitate faptul că infracţionalitatea îşi are originea în mizerie, 
ignoranţă şi nedreptatea socială, iar acţiunea legilor asupra criminalităţii au un caracter limitat în 
timp şi spaţiul geografic. A fost înlăturate explicaţiile de ordin mistic şi fatalist, raţiunea fiind la 
baza tuturor lucrurilor şi fenomenelor.       

2. Criminalitatea şi factorii socio-economici decisivi în teoria marxistă. 
Reprezentanţii şcolilor economice din criminologie consideră că deoarece relaţiile 

economice determină toate celelalte tipuri de relaţii în societate, atît pozitive cît şi negative, ele şi 
sunt elementul primar (cauza) care generează criminalitatea. Orice tip de relaţii economice, 
contradicţiile acestora generează criminalitatea. Totuşi, relaţiile economice de piaţă se 
caracterizează prin cel mai înalt nivel al criminalităţii, inclusiv şi în ţările cu o economie prosperă. 
Aceasta se explică prin faptul că relaţiile respective sunt bazate pe concurenţă, şomaj  programat, 
stoarcerea unui profit cît mai mare, stratificarea materială şi socială a oamenilor. Adeptii ideii că 
relaţiile economice sunt bază primară a criminalităţii susţin că, anume raportul oamenilor faţă de 
mijloacele de producere, rolul acestora în organizarea socială a muncii, determină modul de 
repartizare a bunurilor sociale, adică determină inechitatea socială reală din societate. Inechitatea 
socială generează contradicţii şi conflicte între grupurile sociale care deseori se manifestă prin 
diferitele fapte socialmente periculoase. 

Marxismul consideră că toate acţiunile umane sunt rezultatul condiţiilor de existenţă socială 
şi în primul rînd a factorului economic, care este considerat factor hotărîtor în istorie, în viaţa 
socială sau în comportamentul individual. Toate teoriile criminologice marxiste au la bază 
principiile materialismului istoric ai cărui întemeietori sunt Karl Marx şi Frederich Engels. 
 Avînd studii juridice, Marx a scris foarte multe lucrări despre schimbările sociale din această 
perioadă (anii 1760-1840). Teoria sa este strîns legată de schimbările sociale, politice şi istorice, 
precum şi de dezvoltarea economică. La baza concepţiilor marxiste se află conflictul dintre forţele 
materiale de producţie şi relaţiile sociale. Forţele materiale de producţie se referă la posibilitatea şi 
capacitatea societăţilor de a produce bunuri materiale, iar relaţiile de producţie se referă la relaţiile 
dintre oameni, incluzînd relaţiile de proprietate, care determină modul de distribuire a bunurilor (de 
exemplu, relaţiile între stăpînul de sclavi şi sclavi, feudal-ţăran, capitalist-proletar etc). Anume 
neconcordanţa dintre forţele de producţie şi relaţiile de producţie generează schimbări social-
istorice. 

În consecinţă, Marx a prezis că va avea loc o bruscă şi violentă restructurare a relaţiilor 
sociale, în care capitalismul va fi înlocuit de socialism. Acest lucru se va datora şi faptului că 
proprietatea din ce în ce mai mult va fi concentrată în mîinile a tot mai puţini oameni şi în rezultat, 
din ce în ce mai mulţi oameni vor deveni muncitori cu ziua la ceilalţi, în loc să muncească pentru 
sine. 

Marxismul consideră că numai condiţiile vieţii materiale a oamenilor, generate de sursa 
relelor - proprietatea privată, determină şi explică comportamentul criminal. Prin urmare 
criminalitatea este determinată de factori obiectivi-economici şi are un caracter istoric. 

Marx consideră infractorul „nimic mai mult decît o persoană, care a încălcat legea”, cu toate 
că în operele sale, privea esenţa umană nu ca pe o abstracţie inerentă a individului izolat, ci ca 
ansamblu al relaţiilor sociale. Aşa, personalitatea infractorului este privită ca o categorie social-
istorică, ce implică ideea de permanentă transformare a fiinţei umane în raport cu schimbările 
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petrecute în sfera relaţiilor sociale. În teoria marxistă regăsim un număr mare de teze accentuate şi 
astăzi: 

• Criminalitatea este un fenomen social şi istoric; 
• Împotriva criminalităţii trebuie dusă o luptă continuă a întregului popor. 
• Activitatea sau direcţia principală a luptei împotriva criminalităţii o constituie prevenirea ei; 
• Omul nu este un simpul spectator la constituirea propriei sale personalităţi; 
• Producînd mijloace de subzistenţă, oamenii se produc, se transformă, se „creează” pe  ei 

înşişi. 
Un alt criminolog marxist, Willem Bonger, susţine în lucrarea sa „Criminalitatea şi condiţia 

economică”, că sistemul economic capitalist îi încurajează pe toţi oamenii să fie egoişti şi lacomi şi 
să-şi urmărească propriile interese, fără să ia în consideraţie binele celorlalţi. Bogatul avînd 
posibilităţi legale îşi va atinge dorinţele egoiste, pe cînd cel sărac nu va avea astfel de posibilităţi şi 
va recurge la crimă. După Wiliam Bonger, cauza criminalităţii (cu precădere  infracţiunile contra 
proprietăţii) este sărăcia proletariatului. Dintre concluziile lui Bonger evidenţiem: 

1. crima este urmarea unui comportament social normal; 
2. în sine nici un act nu este imoral (şi prin aceasta nici criminal). Criminalitatea însumează 

acţiunile care reflectă moralitatea curentă în schimbare; 
3. infracţiunile contra proprietăţii sunt acte sociale care afectează clasa dominantă; 
4. ca o consecinţă a sistemului capitalist, omul devine mai egoist şi mai capabil să comită 

infracţi-uni; 
5. reprezentanţii clasei dominante vor săvîrşi infracţiuni dacă: 

• vor avea prilejul să obţină avantaje nelegitime; 
• lipsa lor de bun simţ îi va împinge să încalce normele în vigoare; 
• în calea lor către succesul social, bogaţii săvîrşesc cele mai reprobabile acte; 
• ca rezultat al sărăciei, crima poate avea o filiaţie directă din aceasta (furtul comis 

pentru  supravieţuire) sau indirectă  (cele mai alese sentimente umane obturate de 
către mizerie); „criminalitatea nu este influenţată de nivelul bunăstării, ci de modul 
de distribuţie a bogăţiei”. 

Determinismul economic a fost preluat de către David Gordon, în S.U.A., care susţinea că 
insecuritatea economică naşte în indivizii o teamă faţă de ziua următoare, dar şi „dorinţa 
competitivă de a cîştiga ceva din bunurile inegal distribuite pretutindeni în societate”, conducînd la 
infracţiuni. În acest mod acesta a descris următoarele categorii de infracţiuni: 
     -crima din ghetou (locurile de muncă accesibile tinerilor din ghetou oferă salarii mici şi prezintă 
riscul constant al concedierii; multe tipuri de infracţiuni din ghetou oferă o puternică reducere 
financiară, un statut superior şi adesea un risc scăzut privind arestul şi pedeapsa); 
     -crima organizată (jocurile de noroc, prostituţia, distribuirea de droguri sunt ilegale în mod 
întemeiat, dar sunt foarte căutate, fiind aducătoare de bani, iar riscul prinderii şi pedepsirii mic); 
      -crima corporaţiei (existenţa corporaţiilor se datorează necesităţii protejării şi sporirii 
capitalului, iar mijloacele ilegale sunt în cadrul acestora rămîn a fi un proces obişnuit). 

După anul 1925, criminologia marxistă va dispărea practic de pe arena cercetărilor ştiinţifice 
şi se va reîntoarce la mijlocul anilor 70 ai secolului trecut. În prezent, teoriile marxiste au mulţi 
adepţi în special în S.U.A., care consideră că marxismul este o ştiinţă complexă, un model de 
acţiune ce ar putea inspira aplicarea teoriei în practică.   

Teoriile economice includ în categoria factorilor primordiali ai criminalităţii pe cei 
economici-exploatare, mizerie, corupţie, şomaj. Considerăm că relaţiile economice, contradicţiile 
acestora sunt un factor criminogen principal, dar nu unicul. Este indiscutabilă, în opinia noastră, şi 
afirmaţia că relaţiile economice sunt cauza primară a fenomenului infracţional. Deoarece 
criminalitatea este un fenomen complicat şi complex, este necesară şi o analiză complexă a cauzelor 
şi condiţiilor care o determină.  

Una din teoriile economice general acceptate este aceea conform căreia, baza economică 
determină suprastructura socială, politică, culturală, instituţională. În consecinţă este de aşteptat că 
situaţia economică a unui stat, ori a unei zone mai restrînse, să determine anumite comportamente 
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umane, inclusiv comportamentul infracţional. Fără a se nega un raport de cauzalitate între starea 
economică şi criminalitate, studiile efectuate au evidenţiat că fenomenul infracţional este atît de 
complex încît el poate fi generat în aceeaşi măsură, atît pentru regiunile cu un nivel economic 
dificil, cît şi pentru regiunile prospere. Din factorii economici consideraţi cu un conţinut criminogen 
mai pronunţat fac parte: crizele economice, nivelul de trai, şomajul, industrializarea.  
      

Criza economică care a cuprins ţara noastră se caracterizează prin acutizarea contradicţiei 
obiective dintre necesităţile economice şi posibilităţile societăţii (anumitor grupuri sociale sau 
indivizi); printr-un nivel de trai mai redus decît nivelul de asigurare a unei supravieţuiri fiziologice; 
prin polarizarea populaţiei după nivelul de venituri; prin inflaţie; şomaj; integrare insuficientă a 
economiei naţio-nale în economia mondială; printr-un nivel mai sporit al veniturilor activităţii 
economice criminale comparativ cu nivelul veniturilor obţinute prin activităţi legale; prin lipsa 
asigurării economice a proprietăţii profilaxiei infracţiunilor faţă de aplicarea măsurilor răspunderii 
penale. Factorii economici mentionaţi au determinat o creştere bruscă a criminalităţii în ţară, în 
special a infracţiunilor de cupiditate şi de cupiditate prin violenţă. Menţionăm că o situaţie 
criminogenă similară este caracteristică şi celorlalte ţări membre ale Comunităţii Statelor 
Independente. Scăderea nivelului de trai a păturilor so-cial defavorizate se accentuiază în timpul 
crizei economice care afectează productivitatea, nivelul salarial şi rata şomajului. În lipsa unei 
protecţii sociale corespunzătoare, persoanele afectate pot fi considerate la limita riscului comiterii 
faptelor antisociale.  

Studiile efectuate au constatat o corelaţie evidentă între crizele economice şi criminalitate, 
iar evoluţiile ulterioare ale ţărilor occidentale au condus la o anumită diminuare a rolului acestui 
factor criminogen. Prin comparaţie, ţările din Europa Centrală şi de Est, care parcurg actualmente 
tranziţia către economia de piaţă şi se află într-o stare severă de recesiune economică, avînd în 
principal următoarele caracteristici: reducerea capacităţii de producere şi a produc-tivităţii, 
pierderea pieţelor externe de desfacere a mărfurilor, blocaj financiar, şomaj şi inflaţie.  
  

Nivelul de trai. Reducerea nivelului material de viaţă al oamenilor este unul din factorii 
care nemijlocit împinge individul la comiterea infracţiunilor patrimoniale. Astfel, sărăcia 
caracteristică anumitor grupuri sociale determină reprezentanţii acestora la săvîrşirea faptelor 
socialmente periculoase în scopul ameliorării situaţiei materiale. Acesta este doar un aspect al 
impactului produs de nivelul de trai asupra fenomenului infracţional. Cercetările criminologice 
realizate demonstrează că cele mai grave infracţiuni sunt comise de către reprezentanţii păturilor 
sociale asigurate material (criminalitatea persoanelor cu funcţii de răspundere, criminalitatea 
„gulerelor albe” ). De aceea, sărăcia sau nivelul material redus de viaţă nu este unicul aspect de 
influenţă a nivelului de trai asupra criminalităţii.  

Nivelul de trai ca factor criminogen, trebuie examinat sub două aspecte: obiectivşi subiectiv, 
adică cum însuşi subiectul îşi apreciază starea materială şi care nivel material şi financiar l-ar 
satisface. Aşadar, analizînd rolul criminogen al nivelului de trai este important de a se ţine seama de 
două aspecte ale impactului aces-tuia: nivelul de trai, redus (pauperizarea) şi tendinţa abuzivă de a fi 
bogat, care îi împinge pe unii la comiterea infracţiunilor. Deci sărăcia nu are doar o dimensiune 
economică obiectivă, ci şi o dimensiune subiectivă. Dacă dimensiunea obiectivă se raportează la 
nivelul de trai mediu, într-o societate sau epocă anumită, dimensiunea subiectivă, se referă la 
percepţia individuală, la evaluarea personală, pe care individul o face asupra statutului său 
economic, situaţiei financiare într-un mediu social şi-n epoca în care trăieşte. În funcţie de nevoi, 
aspiraţii şi obligaţii, unii uşor îşi vor considera nivelul de trai satis-făcător, alţii de-a dreptul mizer. 
Acelaşi salariu poate fi considerat foarte bun de unele persoane, în acelaşi timp altele îl pot 
considera jenant sau insuficient pentru a trăi onest. Astfel pe lîngă sărăcie, la limitele sale 
alarmante, care-i pot determina inexorabil pe unii indivizi la comiterea de infracţiuni, se adaugă şi 
dorinţa de îmbogăţire sau de un trai mai bun, care la rîndul ei împinge spre delicvenţă un număr 
mare de persoane.  
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 Caracterul criminogen al tendinţei abuzive de a deveni bogat este determinat în primul rînd 
de particularităţile socio-psihologice ale persoanei, dar nu în ultimul rînd şi raportul dintre scopurile 
decla-rate de societate şi posibilităţile reale ale diferitelor grupuri sociale de a le realiza. Înca L.A.-
J. Quetelet a stabilit că omul nu săvîrşeşte infracţiuni datorită stării de sărăcie, ci ca o consecinţă a 
trecerii rapide de la o stare de relativ confort, la una de mizerie.   Şomajul, de 
asemenea, are urmări criminogene. Aceasta se explică atît prin reducerea bruscă a nivelului de viaţă 
al unei anumite părţi din populaţie, cît şi prin crearea unei stări emoţionale instabile a acesteia ca 
urmare a şomajului. Şomajul influenţează agravant asupra echilibrului intern al individului, 
punîndu-l în situaţia cînd el nu poate să-şi realizeze aspiraţiile prin mijloace legale. Şomajul atinge 
grav structura familială la baza sa. Autoritatea tatălui se diminuiază considerabil, rolul său de 
susţinător al familiei fiind alterat. Inversarea rolurilor familiale poate produce stări de confuzie, de 
dezechilibru in-terior, anxietate, alcoolism, dorinţă de revanşă împotriva societăţii. Alături de şomaj 
sunt implicaţi în scăderea nivelului de trai şi alţi factori precum: angajarea pe timp limitat şi 
angajarea sezonieră, şomajul parţial, inflaţia care bulversează echilibrul economic familial, 
spulberînd rapid economiile făcute în timp, cu multă greutate. Anumite studii evidenţiază o creştere 
puternică a procentajului de tîlhării, furturi, escrocherii în perioada de recesiune economică. 
    

Industrializarea prin ea însăşi, este un factor de progres economic şi social, oferind locuri 
de muncă, posibilităţi superioare de instruire şi specializare, bunuri de larg consum de calitate tot 
mai bună şi implicit creşterea nivelului de trai al oamenilor. Statistic s-a constatat însă un fenomen 
surprinzător: progresul social-economic a fost însoţit de creşterea criminalităţii, avînd deci unele 
efecte secundare datorită faptului că se sporeşte intens mobilitatea teritorială a populaţiei rurale care 
migrează spre zonele industrializate (urbanizate). În urma schimbării mediului rural prin cel urban 
au loc transfor-mări în structura personalităţii originarilor de la sate, care frecvent sunt dominaţi de 
o stare de frustrare şi pot comite fapte socialmente periculoase. 

Are loc producerea de conveier şi specializarea îngustă determină înstrăinarea individului şi 
îl lipsesc de posibilităţile de a-şi manifesta aptitudinile de creaţie. Industria are o influenţă 
pronunţată asupra echilibrului ecologic din regiune care determină la rîndul său răspîndirea stărilor 
de stres în mijlocul populaţiei, iar ritmurile sporite ale industrializării se mani-festă printr-un impact 
criminogen, deoarece sunt însoţite, de un nivel redus al dezvoltării sferei de de-servire a populaţiei.  

3. Marxismul şi legea penală în criminologie. 
Problema privind natura juridică a dreptului a fost interpretată de către marxişti, ca o formă 

ideologică. Legea îşi datorează apariţia sa în exclusivitate datorită unor principii generale de reguli 
sau norme de conduită, acceptate conştient de către o anumită colectivitate de oameni. În acest sens, 
nu se pune la îndoială faptul că toate categoriile juridice, nu reprezintă altceva decît o anumită 
ideologie. Dreptul este studiat doar ca o subcategorie a unei ideologii generale. În acelaşi sens poate 
fi interpretată şi noţiunea de stat; adică este o formă ideologică, dar în acelaşi timp este şi o formă 
de existenţă socială. Astfel natura ideologică a unui concept nu elimină realitatea şi pragul de 
semnificaţie pe care-l reflectă acest concept.  

Exhaustivitatea formală a conceptelor de stat, teritoriu, populaţie şi autoritate, reflectă nu 
numai o ideologie specifică, ci şi faptul obiectiv de formare a unei sfere reale de dominaţie, de 
creare a unor organizaţii reale administrative, financiare şi militare cu cadre umane şi mijloace 
materiale. Statul nu este nimic fără metode de comunicaţie, fără posibilitatea de a da ordine şi emite 
decre-te, de mutare a forţelor armate, avînd deci, atît elemente psihologice cît şi materiale. Modul 
de analiză a conceptului de lege, demonstrează că aceasta, este o formă mistificată a unor relaţii 
sociale specifice şi aceste relaţii oferă o formă chiar unui ansamblu de relaţii sociale.  

Tautologia precum legea reglementează relaţiile sociale, presupune că în anumite condiţii de 
reglementare a relaţiilor sociale, acestea au un caracter legal. Afirmaţia este corectă din 
considerentul motivării sale istorice de formare. Nu se poate nega faptul că viaţa colectivă există 
chiar printre animale, precum şi faptul că viaţa nu poate fi supusă unei sau altei reglementări, 
precum nu este şi nu poate fi reglementată relaţiile dintre albine sau dintre furnici prin lege.  
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Dacă vom privi în trecut asupra triburilor primitive, putem observa originiile de drept, în 
care o parte semnificativă de relaţii sociale erau reglementate printr-un mijloc extern de lege, 
precum prescripţiile religioase. Orice activitate importantă necesită a fi reglementată prin lege şi 
aceasta are loc prin întruchiparea în sine a scopului teh-nic legislativ, precum şi a voinţei 
legislatorului. Spre exemplu: planul de mobilizare va ţine de nivelul tehnic al legii, iar planul 
juridic, desigur legea privind serviciul militar obligatoriu. Aceasta prezintă un coraport ce-i instituit 
între instrucţiunile privind investigarea criminalilor şi respectiv codul de procedură penală.  

Reglementarea relaţiilor sociale presupune o natură juridică corelativă cu dezvoltarea 
relaţiilor juridice specifice şi de bază. Reglementarea normelor sau crearea de norme pentru relaţii 
sociale, sunt în principiu omogene, diferenţa manifestîndu-se doar în cadrul diverselor domenii ale 
relaţiilor umane. Ipoteza de bază a reglementării juridice este opoziţia de interese private, fiind 
premisa logică a formei juridice şi cauza reală de dezvoltare a suprastructurii juridice. 
Comportamentul uman poate fi reglementat de norme dintre cele mai complexe, însă elementul 
legal, în acest regulament va începe odată cu începutul individualizării şi opoziţiei de interese.  

Contraversiunea este elementul de bază a tot ce-i legal. Unitatea de scop este premisa de 
reglementare tehnică. Prin urmare, normele juridice privind răspunderea juridică presupune 
individualizarea intereselor private. Spre exemplu: vindecarea unei persoane bolnave presupune o 
serie de reguli atît pentru bolnav, cît şi pentru personalul medical, dar în măsura în care aceste 
norme sunt stabilite din perspectiva unui singur scop: de restabilire a sănătăţii pacientului, ele sunt 
de natură tehnică. Aplicarea acestor reguli, pot fi însoţite de constrîngere asupra bolnavului. 
Problema de drept este şi trebuie identificată ca o problemă a unei realităţi sociale, fiindcă sistemul 
de relaţii sociale ce-i reglementat legal, corespund doar intereselor clasei conducătoare care o 
elaborează şi o protejează prin forţa coercitivă. În acest mod relaţiile sociale devin instituţii juridice.  
 Pentru filosofia burgheză de drept, care consideră relaţiile sociale ca o formă eternă şi 
naturală a tuturor relaţiilor umane, problema de drept ca întrebare de bază nici nu se discută în 
general; pe cînd pentru teoria marxistă, care încearcă să pătrundă în secretele formelor sociale şi să 
coraboreze “toate relaţiile sociale la fiinţa umană”, această sarcină ocupă primul loc.  
 Începînd cu secolul şapte al secolului al XX-lea, în cadrul criminlogiei, tot mai frecvent, 
com-portamentul infracţional este examinat de pe poziţiile sociologiei dreptului. Astfel de abordări 
sunt caracteristice atît pentru teoriile conflictului cît şi pentru teoriile marxiste. Curentele 
criminologice orientate spre explicarea infracţiunilor prin prisma comportamentului individului (de 
exemplu, modelele social-psihologice ale teoriilor strigmatizării) de asemenea pun accentul pe 
analiza sistemului social şi normelor de drept, stabilite de acesta. Dreptul este examinat ca un 
instrument de exprimare a intereselor minorităţii dominante din societate, care este înzestrată cu 
puterea de a elabora şi aplica legile.  

Din grupul teoriilor conflictului luptei pentru putere menţionăm teoria criminalizării, 
elaborată de criminologul american Augustin Turk (1969) în care el neagă concepţia privind 
criminalizarea sau transformarea individului în criminal ca o urmare a propriului său comportament. 
Ca şi autorii teoriilor stigmatizării, Turk examinează criminalizarea ca un statut dobîndit în cadrul 
interacţiunii dintre acei care elaborează, interpretează şi aplică normele penale (poliţia, procuratura, 
judecătoriile) şi populaţie. Un element important introdus de Turk în teoria sa este noţiunea de 
putere politică şi socială.  

Criminalitatea este o reflectare a luptei pentru putere, în procesul căreia anumite grupuri 
sociale reuşesc să fixeze normele şi valorile lor în lege iar încălcarea acesteia, cade sub incidenţa 
definiţiei de faptă pedepsită în mod penal. Persoanele care comit sau ar putea să comită astfel de 
fapte, aparţin acelor grupuri sociale, care nu deţin puterea (de exemplu, oamenii săraci, copiii, 
adolescenţii, femeile, persoanele din păturile sociale defavorizate, persoanele care văd imoralitatea 
unor legi etc.).  

Criminalitatea este rezultatul interacţiunii sociale şi reflectă modelul deviant al 
comportamentului, varietatea acestuia, precum şi relaţiile între oameni ce contactează unul cu altul, 
unii ca deţinătorii ai puterii politice, alţii fiind lipsiţi de putere.  
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Începînd cu anul 1973, s-a constituit un nou curent în cadrul teoriilor conflictuale, curent 
cunoscut sub denumirea de „criminologia radicală”, „critică” sau „noua criminologie”. Bazele 
acestui curent au fost trasate de englezii Ian Taylor, Paul Walton şi Jack Young care în anul 1973, 
au publicat lu-crarea „The New Criminology”, iar peste doi ani au publicat monografia „Critical 
Criminology”. Conform acestei concepţii, actul deviant ar fi rezultatul unei stări conflictuale între 
individ şi structurile sociale şi economice, iar infracţiunea ar reprezenta actul politic prin care 
delincventul îşi exprimă refuzul faţă de organizarea socială existentă. 
 Ideile criminologilor englezi au avut o influenţă pronunţată asupra cercetărilor cu orientare 
radicală din S.U.A., care erau realizate mai ales de Institutul de Criminologie al Universităţii 
Berkelley, California. Cei mai importanţi reprezentanţi americani ai acestui curent au fost Anthony 
Plat, Paul Takagi, Herman şi Julia Schwendiger. Către această orientare au migrat şi cunoscuţii 
criminologi interacţionişti Richard Quinney, William Chamliss şi Barry Krisberg.   
  

Radicaliştilor le aparţin multiple concluzii îndrăzneţe, originale şi interesante, prin care sunt 
de-mascate diferitele aspecte ale inechităţii sociale în societatea burgheză. Astfel, Richard Quinney, 
descoperind, după K. Marx, contradicţia principală a capitalismului-între muncă şi capital, menţiona 
că clasa marilor proprietari utilizează dominarea sa, ca un instrument de dirijare a societăţii.  

„Realitatea criminală din societate se bazează pe determinarea faptelor infracţionale şi 
noninfracţionale. Infracţionale sunt considerate faptele ce contravin intereselor claselor care domină 
în economie va fi o faptă sau alta apreciată ca infracţională sau noninfracţională, determină clasa 
care deţine puterea şi are acces la elaborarea legilor”. Astfel, în cadrul luptei de clasă, clasa 
dominantă incriminează orice comportament care contravine intereselor sale. 

 La baza teoriilor economice care explică etiologia crimei şi criminalităţii stau lucrările 
germanilor Karl Marx (1818-1883) şi Friedrich Engels (1820-1895).  Mai tîrziu asupra acestei 
orientări teoretice au influenţat lucrările numeroşilor autori occidentali, între care menţionăm: 
Turati, Battaglia  şi Loria în Italia, Berg  în Germania, Dupuy şi Legoyt în Franţa, Ducpetiaux în 
Belgia. 
 Cel mai important reprezentant al şcolii economice a fost olandezul Willelm Bonger care în 
lucrarea sa „Criminalitatea şi ordinea economică” afirmă următoarele: -Reacţia la actul infracţional 
este pedeapsa aplicată de cei care deţin puterea politică; -Infracţiunile sunt acte antisociale care 
afectează clasa dominantă; -În orice societate bazată pe dominaţia unei clase sociale, dreptul penal 
va apăra interesele acesteia.  

Chiar şi atunci cînd legea penală pare să apere interesele tuturor claselor, cel mai sever vor fi 
pedepsite faptele care afectează clasa conducatoare; -Sistemul capitalist, caracterizat printr-o 
competiţie extremă, este menţinut mai degrabă prin forţă decît prin consens. Ordinea socială, ale 
cărei costuri sunt suportate de întreaga societate, protejează interesele clasei conducătoare; -Ca o 
consecinţă a sistemului capitalist, omul devine mai egoist şi mai capabil să comită infracţiuni; -Deşi 
sistemul capitalist îndeamnă fără discriminare pe oameni să comită infracţiuni, numai cei din 
păturile sărace vor fi sancţionaţi ca atare, sistemul neincriminînd activităţile antisociale ale celor 
bogaţi; -Crima este rezultatul sărăciei. Această relaţie poate fi directă, în cazul care o persoană fură 
pentru a supravieţui, şi indirectă, atunci cînd sărăcia ucide cele mai nobile sentimente ale oamenilor. 
Criminalitatea nu este influienţată de nivelul bunăstării, ci de modul de distribuţie a bogăţiei; -
Sistemul economic acutizează problemele individuale ale oamenilor (de exemplu, problemele 
psihologice) determinînd creşterea disponibilităţii în favoarea comiterii faptelor antisociale; -Dacă 
bogăţia socială ar fi redistribuită în conformitate cu nevoile fiecăruia, criminalitate reziduală ar 
dispare şi se vor comite numai infracţiuni determinate patologic. 

În centrul atenţiei diferitelor curente marxiste se află activitatea structurilor economice şi 
activitatea controlului social. Spre deosebire de modelele utilizate de către reprezentanţii teoriilor 
conflictului, această orientare nu examinează societatea ca o reflectare pluralistică a grupurilor 
sociale, dar ca o reflectare a sistemului politic care trebuie să asigure şi să apere structurile 
economice capitaliste.  



ѭ

54 

Normele juridico-penale nu sunt un rezultat al consensului social. Funcţia acestora este 
consolidarea puterii economice şi sociale a grupurilor dominante. În cadrul teoriilor criminologice 
radicale, incriminarea comportamentului nu este examinată ca un procedeu pur tehnic de aplicare a 
normelor de drept penal, ci ca un proces politic important, esenţa căruia este atitudinea puterii şi 
determinarea valorilor morale specifice. 

4. Conştiinţa juridică 
Conștiința juridică reprezintă ansamblul doctrinelor juridice, teorii şi concepţii de cunoaştere 

a fenomenelor juridice, determinate de interese sau necesităţile claselor sociale sau întregii societăţi. 
Spre deosebire de conştiinţa politică, ce reflectă relaţiile dintre clasele sociale, naţiuni şi state, 
conştiinţa juridică reflectă viaţa din punct de vedere al drepturilor şi obligaţiilor participanţilor la 
relaţiile sociale.  

Conştiinţa juridică este o conştiinţă normativă. Ea a apărut din necesitatea reglementării 
relaţiilor sociale. De aceea ea serveşte mijloc de asigurare a executării sarcinilor ce sunt formulate 
de conştiinţa politică. Caracteristic pentru conştiinţa juridcă este faptul legăturii indispensabile faţă 
de drept. Această legătură se întemeiază pe motive generale de apariţie, funcţionare şi dezvoltare. 
Însăşi apariţia dreptului şi conştiinţei juridice a fost posibilă în rezultatul dezvoltării forţelor de 
producţie, determinînd separarea societăţii în clase sociale, apariţia primelor state sclavagiste şi 
respectiv necesitatea socială a claselor sociale în reglementarea relaţiilor sociale. Conştiinţa juridică 
şi dreptul, cu toate că au o legătură strînsă şi interdependentă, totuşi acestea sunt elemente relativ 
independente şi diferite.   

Dreptul, în concepţia lui Marx şi Engels, reprezintă voinţa clasei dominante ce-i ridicată la 
nivel de lege, o voinţă ce-i determinată de condiţiile materiale ale existenţei clasei în cauză. Dreptul, 
mai întîi de toate reprezintă ansamblul legilor juridice, executarea cărora este asigurată prin forţa 
coercitivă a puterii de stat. Cu ajutorul dreptului, clasa economic dominantă îşi întemeiază regulile 
sociale avantajoase lor, transformîndu-se astfel într-o clasă politică dominantă. De aceea într-o 
societate antagonistă, există doar dreptul clasei dominante, ce este înţeles ca un sistem de legi 
juridice.    

Conştiinţa juridică nu dispune de un caracter general obligatoriu, ea nu este asigurată prin 
forţa coercitivă a statului şi apare datorită necesităţii istorice, de a putea avea cunoştinţe generale 
despre drept şi totodată de a-l aprecia din perspectiva diferitor poziţii şi clase sociale. Diferite clase 
sociale îşi au propria sa conştiinţă juridică specifică, în care se reflectă condiţiile materiale şi 
spirituale  ai vieţii lor, determinate de statutul lor, în sistemul social de producţie.  
 Dacă dreptul este cît de cît un element mai stabil, ce dispune de o oarecare inerţie, atunci 
con-ştiinţa juridică, evoluiază ca un element mai mobil şi dinamic. Anume în conştiinţa juridică mai 
întîi de toate se percepe şi se apreciază cele mai mici schimbări în domeniul producerii, schimbului 
şi distribuirii. În aceasta sunt formulate sarcinile, ce stau în faţa societăţii în domeniu juridic de 
reglementare. Ea asigură legătura dintre baza economică şi drept. Conştiinţa juridică clasei 
dominante, serveşte ca izvor de bază de apariţie şi schimbare a legilor. Engels menţiona că „pentru 
a obţine o sancţiune sub formă de lege, faptele economice în fiecare caz particular necesită să ia o 
formă a unui motiv juridic”.   

Un principiu metodologic principal spre înţelegerea sensului şi specificului conştiinţei 
juridice reprezintă analiza legăturii dintre conceptele juridice şi clasele sociale. Această analiză 
permite a descoperi caracterul de clasă al conştiinţei juridice, dependenţa ei de existenţa socială, 
precum şi de anumite grupuri sociale. Unele şi aceleaşi condiţii materiale ale vieţii sunt percepute şi 
apreciate în mod diferit de clase. Prin aceasta şi se explică acel fapt, precum că într-o societate 
antagonistă, clasele contradictatoriale au concepte juridice absolut opuse. Abordarea istorică şi de 
clasă spre înţelegerea conştiinţei juridice, evidenţiază faptul că esenţa ultimei, nu constă în veşnica 
„lege naturală”, nu în natura abstractă ale fiinţei umane, dorinţele şi instinctele sale precum 
menţionează unii ideologi, ci în relaţiile social – materiale, iar cu schimbarea relaţiilor economice, 
se schimbă şi conştiinţa juridică.  

Conştiinţa juridică a societăţii sclavagiste, cu toate divergenţele dintre conceptele juridice şi 
reprezentările robilor şi proprietarii de robi, întru totul corespundea relaţiilor sociale existente. 
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Relaţiile feudale, ce au înlocuit pe cele sclavagiste, au determinat un tip special de conştiinţă 
juridică feudală, specificul căreia consta în caracterul său religios, atît pentru clasa dominantă, cît şi 
pentru cei exploataţi. Cu apariţia capitalismului, conştiinţa juridică ia un caracter juridico-
conceptual burghez. 

Engels menţiona că relaţiile economice burgheze, din necesitate înaintau pe prim plan 
conceptele juridice şi cu toate că existau anumite diferenţe dintre conştiinţa juridică sclavagistă, 
feudală şi societatea burgheză, fiind întemeiate pe bazele economice specifice, totuşi acestea aveau 
un specific – îndreptăţirea prin orice formă a exploatării majorităţii. Descoperirea dependenţei 
conştiinţei juridice faţă de relaţiile sociale serveşte drept bază metodologică pentru evidenţierea 
legităţii dezvoltării şi funcţionării sale. Totuşi teoria marxistă sublinia faptul că baza materială a 
vieţii sociale deşi este principală, nu este unicul motiv de influienţă asupra vieţii sociale spirituale, 
precum şi asupra conştiinţei juridice. Schimbările în economie doar în ultimul rînd, îi determină 
conţinutul, însă asupra specificului şi dezvoltării, au o influienţă nemijlocită o diversitate de 
fenomene sociale.     

O influienţă nemijlocită asupra conştiinţei juridice o are interdependenţa sa cu alte forme ale 
conştiinţei sociale, în special cu conştiinţa politică, morala şi filosofia. Una din legităţile actuale ale 
societăţii noastre, trebuie să fie ridicarea rolului factorului subiectiv în general şi conştiinţei juridice 
în particular, iar aceasta se va manifesta prin majorarea numărului cetăţenilor ce vor lua o activă 
participare în conducerea statului, prin perfecţionarea democraţiei şi dezvoltarea conducerii 
populare.  

Conştiinţa juridică nu-i doar cunoaşterea fenomenelor juridice, dar şi atitudinea faţă de 
acestea, aprecierea lor de pe poziţiile clasei sociale. Aceasta este întîi de toate o convingere a 
oamenilor în ceea ce este drept sau nedrept în una sau alte legi, iar nivelul înalt de conştiinţă 
juridică al poporului, devine o garanţie a ordinii de drept şi legalitate, o garanţie că legile vor fi 
respectate benevol. 
 

Concluzii. 
Materialismul istoric şi dialectic ca o ştiinţă filosofică despre legile generale a dezvoltării 

naturii, societăţii şi gîndirii, formează un sistem de viziuni generale asupra societăţii şi fiinţei umane 
în interacţiunea lor.  

Teoria maxistă cercetează nu doar lumea ca o existenţă naturală sau socială şi nu doar fiinţa 
umană luată în particular, dar lumea în corelaţie cu fiinţa umană şi viceversa. Specificul constă în 
rezultatul interpretării generale a obiectelor de studiu, sub o formă cultural-istorică de interacţiune a 
lumii şi fiinţei umane.  

În această neliniştită epocă, rolul filosofiei în lume se desfăşoară diferit. Ea are menirea de 
a-şi aduce aportul său în lumea spirituală a fiinţei umane în raport cu societatea în care con-
vieţuieşte. În acest sens un rol important obţine aspectele umanistice a gîndirii filosofice, dar nu 
doar anumite reprezentări ontologice sau gnosiologice.  

Filosofia are menirea de a formula unitatea poziţiei fiinţei umane ca personalitate, ca un 
subiect de cunoaştere şi schimbare a lumii şi fiinţei sale. Studiind filosofia, oamenii doresc să 
descopere în ea nu doar ansamblul cunoştinţelor obiective despre obiecte, fenomene şi procesele din 
jur, dar ceva folositor  şi necesar pentru existenţa sa – orientarea spirituală spre descoperirea 
sensului vieţii.  

Coraborarea scopurilor şi rezultatelor ansamblului tipurilor de activităţi umane cu idealurile 
umanistice şi principiile morale, filosofia ştiinţifică desfăşoară un sistem al pri-orităţilor vieţii 
omeneşti. În perioada actuală de declin şi criză a societăţii capitaliste, tot mai mult se înăspreşte 
tendinţele antifilosofice. Se expun opinii, că odată cu progresul ştiinţei, problematica filosofiei va fi 
cuprinsă de ştiinţe particulare, conţinutul filosofic va fi sărac, suspicios, nefolositor şi pînă la urmă 
va dispărea cu totul. Cîţiva chiar în mod deschis declară „apusul” şi „sfîrşitul” oricărei filosofii. 
 În opoziţia acestei poziţii pesimiste, adepţii materialismului istorico-dialectic, evoluiază ca 
principalii luptători pentru ulterioara dezvoltare a tot ce este preţuitor, ce a fost atins de filosofia 
universală, în mod dialectic soluţionează întrebarea despre coraportul tradiţiilor istorico-filosofice şi 
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dezvoltarea problemelor cunoaşterii contemporane şi practicii sociale. Spre deosebire de fiecare 
ştiinţă particulară, ce au ca obiect de studiu un anumit domeniu al naturii sau realităţii sociale, 
filosofia ştiinţifică permite desfăşurarea unor concepte universale.  

Nivelul filosofic de cercetare a problemelor, se caracterizează prin aceea, că cu ajutorul unui 
aparat specific categorial şi metodă dialectică, se soluţionează sarcina teoretică multilaterală de 
reflectare şi integrare într-un concept unic al rezultatelor cercetării stiinţelor particulare, practicii 
sociale, întregii culturi umane. Prin cumularea cunoaşterii ştiinţifice cu lumea fiinţei umane, 
filosofia elaborează acele principii teoretice şi practice a activităţii sale.  

Teoria marxistă ca o filosofie sociologică, a pus accentul pe ideile socialiste, care au apărut 
încă în perioada antică, iar baza sa teoretică şi metodologică, fiind constituită în perioada modernă 
de către clasicii socialismului: Campanella, Morus, Owen, Simon, Fourier şi ai iluminiştilor 
Russeau, Montesquieu.  

În sec.XIX, materialiştii germani Marx şi Engels argumentează din punct de vedere ştiinţific 
această doctrină, conferindu-i o dimensiune economică şi politică, pronunţăndu-se în linii generale 
pentru egalitatea şi fraternitatea oamenilor, echitatea socială, prevalarea interesului public faţă de 
cel privat, necesitatea interven-ţiei active a statului în reglementarea relaţiilor sociale pentru 
realizarea acestor deziderate. Realizarea acestei echităţi este posibilă prin utilizarea mecanismului 
de stat, cu intervenţia în viaţa economică, repartizarea veniturilor în favoarea categoriilor 
vulnerabile, dezvoltarea sectorului economiei de stat, promovarea programelor de asistenţă socială. 
 Datorită teoriei marxiste, în perioada actuală, trebuie de menţionat că cele mai numeroase, 
solidare şi eficiente din lume, s-au dovedit a fi partidele socialiste, ce sunt grupate în Internaţionala 
Socialistă, iar la nivelul Uniunii Europene, funcţionează Partidul Socialist European.  

În acest sens, teoria marxistă nu este un sistem „închis”, dogmatic precum o declară 
oponenţii săi, ci din contra este o ştiinţă filosofică creativă, ce permanent se dezvoltă şi este 
deschisă pentru tot ce rămîne a fi preţuitor în moştenirea culturii, precum şi-n realizările 
contemporane ale umanităţii. 

Unitatea doctrinei materialismului istorico-dialectic, aplicarea sa creativă în soluţionarea 
problemelor ştiinţifice de cunoaştere şi practicii sociale, apelul său spre interesele primare de bază 
ale dezvoltării şi existenţei umanităţii, supremele principii umanistice – toate aceste contribuie la 
instaurarea unui caracter internaţional şi viabil a acestei filosofii în perioada actuală.   
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Rezumat: Pentru formarea unei viziuni cât mai ample asupra instituției pedepsei privative de 

libertate față de minori precum şi a elucidării aspectelor pozitive şi negative ale legislaţiei 
naţionale în comparaţie cu legislaţiile penale ale altor state referitoare la capitolul respectiv, ne-
am propus studiul cadrului legislativ a statelor: Franței, Germaniei, Olandei, Poloniei, Elveției, 
ș.a.   

Articolul își propuneca scop cercetarea multilaterală ainstituției pedepsei privative de 
libertate față de minori prin prizma legislației mai multor state. 

Actualitatea și scopul articolului derivă și în cercetarea practicii judiciare privind pedepsa 
privativă de libertate față de minori, în special a Franței, Germaniei, Olandei, Poloniei, Elveției, 
ș.a.   

Rezultatele cercetării prezentului studiu pot servi drept bază pentru elaborarea unor 
recomandări și acțiuni practice în vederea îmbunătățirii nivelului de reglementare și aplicare a 
pedepsei privative de libertate față de minori în legislația națională, pot constitui material util atît 
pentru instituțiile statului cît și pentru instanțele judecătorești. 

Cuvinte cheie: delingvent minor, instituție penitenciară, măsuri de siguranță, detenția 
minorului, instituții de muncă și educare. 

Summary: To shape the widest possible view of the institution of the custodial sentence 
against minors and to circumvent the positive and negative aspects of national legislation 
compared to the criminal legislation of other States regarding that chapter, we proposed to study 
the legislative framework of the States: France, Germany, the Netherlands, Poland, Switzerland 
and the other 

The Article aims to multilateral research into the institution of the custodial sentence against 
minors by means of the legislation of several States. 

The timeliness and purpose of the Article also derives from the investigation of the judicial 
practice concerning the freedom to minors from the punishment, in particular from France, 
Germany, the Netherlands, Poland, Switzerland and others 

The results of the research in this study may serve as a basis for the development of 
recommendations and practical actions to improve the level of Regulation and application of the 
custodial sentence to minors in national law, and may be useful material for both the state 
institutions and the courts. 

Keywords: delingvent minor, prison institution, safety measures, minor detention, labor 
institutions and education. 

 
În vederea formării unei viziuni cât mai ample asupra problemei investigate, ne-am propus 

studiul literaturii de specialitate în următoarea ordine: aplicarea şi executarea pedepsei privative de 
libertate faţă de minori în legislaţia statelor din sistemul de drept continental. Astfel, la momentul 
actual, este cert faptul că apartenenţa dreptului diferitor ţări europene la familia juridică romano-
germanică nu exclude anumite deosebiri între sistemele juridice naţionale. Astfel, dreptul francez pe 
de o parte şi dreptul german pe de altă parte au servit drept model în baza caruia în interiorul acestei 
familiei juridice se deosebesc două grupuri juridice: romanic, din care fac parte Belgia, Luxemburg, 
Olanda, Italia, Portugalia, Spania şi cel germanic care include Austria, Elveţia şi alte ţări [2].   

Familia juridică romano-germanică sau continentală (Franţa, Germania, Italia, Spania şi alte 
ţări) are o istorie îndelungată. Ea s-a format în Europa în baza studierii dreptului roman la 
universităţile italiene, franceze şi germane, care au întemeiat în sec. XII-XVI în baza culegerii de 
legi a lui Iustinian o ştiinţă juridică pentru multe ţări europene. A avut loc procesul cu denumirea 
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„preluarea şi adaptarea dreptului roman” [4]. La prima sa etapă această preluare şi adaptare avea un 
caracter doctrinar, deoarece era independent de politică, fiindcă nu se aplica nemijlocit, se studiau 
noţiunile de bază ale dreptului roman. La următoarea etapă, această familie a început să se supună 
legităţilor comune a dreptului cu economia şi politica, mai întîi de toate în legătură cu proprietatea, 
schimbul etc. Codificările naţionale au atribuit dreptului o anumită claritate, au facilitat aplicarea şi 
au devenit o consecinţă logică a concepţiei formate în Europa continentală desre norma juridică şi 
despre drept în general. Ele au incheiat formarea familiei juridice romano-germanice ca fenomen 
integru. 

Pentru familia romano-germanică sînt caracteristice existenţa dreptului scris, sistemul ierarhic 
unic al izvoarelor dreptului, divizarea lui în public şi privat, precum şi divizarea lui în ramuri de 
drept. Comun pentru dreptul tuturor ţărilor din familia juridică romano-germanică este caracterul lui 
codificat, fondul de noţiuni comune, un sistem mai mult sau mai puţin comun al participiilor 
juridice. În toate aceste ţări există constituţii scrise, normele cărora au o autoritate juridică 
superioară, care este susţinută şi de stabilirea în majoritatea ţărilor a unui control juriciar al 
constituţionalităţii legilor ordinare. Constituţia delimitează competenţa elaborării dreptului a 
diferitelor organe de stat şi în corespundere cu această competenţă înfăptuiesc diferenţierea 
diferitelor izvoare ale dreptului.  

Doctrina juridică romano-germanică deosebesc trei tipuri de legi ordinare: codurile, legile 
speciale (legislaţia curentă), culegere de norme [4]. În majoritatea ţărilor continentale acţionează 
coduri civile, penale, procesual civile, procesual penale şi altele. Sistemul legislaţiei curente este de 
asemenea destul de ramificat. Legile reglementează sfere distincte ale vieţii sociale, numărul lor în 
fiecare ţară este semnificativ.  

Printre izvoarele dreptului romano-germanic este semnificativ rolul actelor normative 
subordonate legilor: regulamente, decrete etc [3]. Situaţia obiceiului în sistemul de izvoare al 
dreptului romano-germanic este specifică, neobişnuită, el poate acţiona nu numai în completarea 
legii dar şi pe lîngă lege. Sînt posibile situaţii cînd obiceiul ocupă o poziţie împotriva legii, de 
exemplu, în dreptul navigaţiei italiene, unde obiceiul maritim prevelează asupra normei codului 
civil. În general, însă, obiceiul în prezent şi-a pierdut caracterul de sursă independentă a dreptului cu 
rare excepţii. În sistemul juridic romano-germanic un loc deosebit îl ocupă doctrina ce a elaborat 
principiile generale ale structurii acestei familii juridice. Doctrina joacă un rol important în 
activitatea de elaborare, pregătire a legilor, precum şi în activitatea de aplicare a actelor normative. 

Odată cu dezvoltarea legăturilor internaţionale capătă o mare importanţă pentru sistemele 
juridice naţionale dreptul internaţional. În unele ţări convenţiile internaţionale au o putere juridică 
mai mare decît legile naţionale. În toate ţările familiei romano-germanice este cunoscută divizarea 
dreptului în public şi privat. Această divizare poartă un caracter general, este preponderent 
doctrinară şi în ultimul timp şi-a pierdut însemnătatea de cîndva [5]. În linii generale se poate spune 
că la dreptul public se atribuie acele ramuri care determină statul, activitatea organelor de stat, şi 
relaţiile individului cu organele statului; iar la dreptul privat – ramurile ce reglementează relaţiile 
reciproce ale indivizilor. În fiecare dintre aceste sfere în fiecare dintre ţările familiei juridice 
respective nimeresc aproximativ aceleaşi ramuri. 

Legislaţia Franţei. Codul Penal al Revoluţiei Franceze de la 1791, cunoscut în literatura de 
specialitate sub denumirea de Codul lui brumar din anul IV, precum şi Codul Napoleon (1810) 
fixau ca limită a minorităţii penale vârsta de 16 ani, fără a prevedea prezumţia de iresponsabilitate a 
persoanei minore. Totodată, atunci când se considera că minorul a săvârşit fapta cu discernământ, 
acesta urma a fi condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate mai puţin riguroasă 
decât cea care se aplică unui infractor major (beneficiind de scuza atenuantă a vârstei), ispăşind-o în 
instituţiile penitenciare alături de infractorii majori. 

Ceva mai târziu, în 1850, s-a dispus înfiinţarea unor “colonii penitenciare” destinate 
nemijlocit delincvenţilor minori. Studiile efectuate în epoca respectivă, cu referire la modul de 
funcţionare a acestora, au determinat că regimul “coloniilor penitenciare” era similar cu cel al 
penitenciarelor, fapt ce genera apariţia aceloraşi consecinţe nocive asupra dezvoltării psihice şi 
morale a minorilor ca şi închisorile de drept comun destinate adulţilor şi drept rezultat, regimul 
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similar al ispăşirii pedepsei privative de libertate în cadrul celor două tipuri de instituţii penitenciare 
a dus atât la apariţia recidivelor, cât şi la formarea unor infractori cu o periculozitate deosebită [1]. 

Pentru a se evita aceste efecte nedorite, judecătorului de instrucţie şi instanţei de judecată, 
conform legii din 1898, li se oferea dreptul de a încredinţa supravegherea şi paza delincventului 
minor, după caz, părinţilor, unei rude, unei instituţii de caritate ori asistenţei sociale. Mai 
performantă, în acest sens, pare a fi legea din 1906, care prevedea ridicarea cenzului de vârstă a 
minorităţii penale de la 16 la 18 ani. Totodată, minorul între 16 şi 18 ani neîmpliniţi nu beneficia de 
atenuarea pedepsei. Regimul răspunderii penale a minorului legiferat prin Codul Penal de la 1810 a 
fost modificat abia prin Legea din 22.07.1912. Menţionăm că legea dată cuprindea o serie de 
dispoziţii totalmente noi pentru epoca respectivă şi care, în mod nemijlocit, au influenţat reforma 
legislaţiei penale din numeroase ţări europene. În acest context, amintim înfiinţarea Tribunalului 
pentru copii şi adolescenţi ca secţie specializată a tribunalului corecţional, competent să judece 
delincvenţii minori cu vârsta cuprinsă între 13 şi 18 ani. Aici urmează să distingem: 

- minorul care nu a împlinit vârsta de 13 ani beneficia de o prezumţie absolută de 
iresponsabilitate penală, fiind judecat de un tribunal civil care dezbătea cauzele respective în camera 
de consiliu şi pronunţa o măsură educativă; 

- pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 13 şi 18 ani neîmpliniţi se punea problema dacă au 
acţionat ori nu cu discernământ, iar atunci când acesta era dovedit, tribunalul pentru copii şi 
adolescenţi aplica o pedeapsă privativă de libertate sau măsura nou-înfiinţată a “libertăţii 
supravegheate”, de care însă beneficia doar minorul în vârstă de până la 16 ani; 

- minorul între 13 şi 16 ani neîmpliniţi ce a săvârşit fapta penală cu discernământ putea 
beneficia de o reducere de pedeapsă, care însă nu se aplica în cazul minorilor între 16 şi 18 ani, 
condamnaţi ca şi infractorii majori. 

Regimul penal actual al delincventului minor este cel reglementat de Ordonanţa din 
02.02.1945 cu modificările ulterioare. Prin acest act normativ a fost suprimată problema vizând 
discernământul pentru toţi minorii care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Mai mult ca atât, a fost 
extins beneficiul regimului sancţionator atenuat şi pentru minorii cu vârsta între 16 şi 18 ani, lăsând 
totuşi judecătorului posibilitatea ca, în anumite cazuri convenţionale de excepţie, să nu recurgă la 
diminuarea pedepsei, arătând în hotărâre acele motive speciale care l-au determinat să o ia.  

Conform aceleiaşi Ordonanţe din 1945, a fost legiferată prezumţia de iresponsabilitate a 
minorului până la împlinirea vârstei de18 ani. Referitor la minorii de 13 ani, prezumţia are un 
caracter absolut, prin urmare, nu poate fi înlăturată prin nici un mijloc de probă. Faţă de aceşti 
minori pot fi luate măsuri educative (asistenţă, supraveghere, educaţie), iar în caz de contravenţie ei 
pot fi doar mustraţi de “tribunalul de poliţie” [3]. 

În 1975 în Franţa este adoptată Legea conform căreia minorul care nu a împlinit 16 ani poate 
fi “pus sub protecţie judiciară” pe o durată de cel mult 5 ani, adica până la vârsta care corespundea 
în trecut majoratului civil. În mod excepţional, minorii între 13 şi 18 ani pot fi condamnaţi la o 
pedeapsă cu închisoarea dacă trăsăturile lor de personalitate fac necesară aplicarea unei asemenea 
sancţiuni ori dacă se sustrag în mod sistematic de la executarea unei măsuri de reeducare. În acest 
ultim caz se aplică în mod obişnuit o suspendare condiţionată a executării pedepsei cu punerea la 
încercare şi se dispune trimiterea minorului într-un “centru de găzduire” pentru supravegherea 
conduitei sale în perioada de încercare. 

În cazul contravenţiilor, minorul nu poate fi condamnat decât la o amendă, care nu poate fi 
înlocuită, în caz de neexecutare, cu închisoarea. În cazul contravenţiilor de clasa a V-a (al delictelor 
şi crimelor), minorul de 13-18 ani poate fi pedepsit cu închisoarea, beneficiind de o reducere la ½ a 
duratei prevăzute pentru infracţiunea dată. 

Reducerea pedepsei are un caracter de principiu, deoarece judecătorul are dreptul ca, printr-o 
hotărâre special motivată şi în cazuri de excepţie, să aplice minorului între 16 şi 18 ani aceeaşi 
pedeapsă ca şi cea prevăzută pentru infractorii majori. În funcţie de gravitatea faptei săvârşite şi de 
felul pedepsei prevăzute de lege, regimul sancţionator se prezintă astfel: 
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- în cazul crimelor pedepsite cu moartea (pedeapsa cu moartea fiind abolită prin Legea din 9 
octombrie 1981), cu recluziunea criminală sau cu detenţia pe viaţă, pedepsele pentru minori sunt 
înlocuite cu închisoarea de la 10 la 20 de ani; 

- în cazul infracţiunilor sancţionate cu recluziune sau detenţie de la 10 la 20 de ani ori de la 5 
la 10 ani, pedeapsa pentru minori o constituie privarea de libertate executată în penitenciar pe o 
durată care nu poate depăşi ½ din termenul maxim prevăzut de lege pentru infractorii majori. 
Atenţionăm că nu este vorba despre un sistem derivat al pedepselor pentru minori, deoarece în cazul 
aplicării circumstanţelor atenuante instanţa trebuie să ia în considerare pedeapsa aplicabilă 
infractorului major, pentru ca ulterior să opereze reducerea la ½ a termenului prevăzut pentru 
delincventul minor; 

- în cazul infracţiunilor sancţionate cu alte pedepse, acestea sunt înlocuite cu pedeapsa 
închisorii de cel mult 2 ani; dacă minorul a săvârşit un delict corecţional sau o contravenţie din cele 
prevăzute de clasa a V-a, durata pedepsei pentru minori nu poate depăşi ½ din cea care i s-ar fi 
aplicat unui infractor major [2]. 

Legislaţia Germaniei. Legislaţia penală a minorului în Germania este marcată încă de la 
începutul secolului XX de preocuparea pentru un tratament diferenţiat al delincventului minor în 
raport cu infractorul major. Am semnalat aceeaşi tendinţă şi în Franţa, dar, spre deosebire de această 
ţară, în Germania regimul penal al minorilor este integrat într-un ansamblu de acte normative care 
alcătuiesc un system complex de măsuri cu caracter social-educativ şi de protecţie, în care aspectele 
represive constituie o excepţie cu reguli stabile printr-o legislaţie bine diferenţiată şi adaptată 
specificului acestei grupe de vârstă. În acest sens, de menţionat că Germania este una dintre puţinele 
ţări din lume în care există o Lege privind bunăstarea tineretului (Jugendwohlfahrtgesetz), care 
constituie un act de referinţă în domeniul tratamentului social şi al măsurilor care trebuie luate în 
vederea asigurării unor condiţii normale de viaţă copiilor şi tinerilor. 

Considerăm oportună adoptarea unei legi similare de către Parlamentul Republicii Moldova în 
vederea asigurării condiţiilor optime de instruire, de activitate a tinerilor în ţara noastră şi implicit a 
stopării procesului migraţional. 

Regimul penal al minorului şi “tânărului adult” (Herranwachsende) este prevăzut în Legea 
tribunalelor pentru tineret (Jugendgerichtsgesetzbuch) din 1923 cu modificările ulterioare, care se 
completează cu dispoziţiile Codului penal. Germania este una dintre ţările care au o legislaţie 
penală separată pentru minori în ceea ce priveşte partea generală. Principiul consacrat în legătură cu 
răspunderea minorului este că minoritatea penală cuprinde grupa 14-18 ani neîmpliniţi, iar “tânărul 
adult” este persoana între 18 şi 21 de ani neîmpliniţi. Minorul până la vârsta de 14 ani este 
considerat iresponsabil şi faţă de el nu se poate lua decât o măsură cu caracter social-educativ, de 
ocrotire şi asistenţă, a cărei executare este dată în competenţa diferitor instituţii şi organisme 
autorizate sau înfiinţate de “oficiile de tineret” locale (Jugendamnt). Minorul între 14 şi 18 ani este 
considerat răspunzător, dacă în momentul săvârşirii faptei avea un nivel de dezvoltare moral şi 
intelectual care să-i permită înţelegerea caracterului illicit al conduitei sale. Faţă de minorul pentru 
care se dovedeşte că nu are acest grad de maturitate se pot lua numai măsuri cu caracter educativ şi 
de ocrotire. Cu alte cuvinte, minorul între 14 şi 18 ani beneficiază de o prezumţie relativă de 
iresponsabilitate, care poate fi înlăturată prin dovedirea maturităţii sale morale şi a capacităţii de 
înţelegere a caracterului ilicit al faptei săvârşite. Faţă de minorul care a săvârşit o infracţiune se pot 
lua în principiu numai măsuri educative. Atunci când acestea sunt considerate insuficiente, minorul 
este sancţionat cu măsuri de corecţie sau cu o pedeapsă. Dacă judecătorul de minori consideră 
necesar, poate dispune ca în locul măsurilor de corecţie sau al pedepsei, minorul să fie internat într-
un spital de psihiatrie sau într-o instituţie privativă de libertate [5]. 

Faţă de delincvenţii minori se pot lua, de asemenea, anumite măsuri de siguranţă şi de 
“îndreptare” cu caracter de prevenire, prevăzute de dreptul comun, şi anume, internarea într-un 
spital de psihiatrie, trimiterea într-o instituţie cu regim privativ de libertate sau supravegherea 
conduitei, precum şi retragerea permisului de a exercita o anumită îndeletnicire cum este, de pildă, 
conducerea unui vehicul. Măsurile de siguranţă pot rămâne în vigoare şi după împlinirea 
majoratului. De asemenea, judecătorul poate dispune faţă de delincventul minor mai multe măsuri 
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educative sau de corecţie, precum şi măsuri educative asociate cu măsuri corective. Arestul pentru 
minori nu poate fi cumulat cu măsura educativă a asistenţei educative (Fǘrsorgeerziehung). 

Legislaţia Olandei. CP al Olandei a intrat în vigoare la 1.09.1886. Capitolul VIII A al CP, cu 
modificările din 7.07.1994, este intitulat “Condiţiile speciale destinate minorilor”. Astfel, conform 
art. 486 CPP, nu pot fi supuse răspunderii penale persoanele ce n-au atins vârsta de 12 ani. Pentru 
minorii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 18 ani sunt prevăzute sancţiuni respective, cea mai severă fiind 
detenţia în penitenciarul destinat tinerilor infractori pentru o perioadă ce nu depăşeşte 24 de luni 
(art. 77i), scopul politicii penale fiind educarea tinerei generaţii în spiritul respectului legii. 

Conform art. 77(a) al CP, pentru persoanele ce au vârsta cuprinsă între 12 şi 18 ani drept 
măsuri de pedeapsă nu pot servi: detenţia, detenţia în penitenciar, lucrul în folosul comunităţii. Faţă 
de minori, conform alin. 4 art. 77h, pot fi aplicate următoarele măsuri de pedeapsă: 

- deţinerea în instituţiile pentru tineri; 
- confiscarea averii; 
- privarea de veniturile primite ilegal; 
- compensarea pagubei. 
Referitor la detenţia minorului, aceasta poate să dureze, în conformitate cu art. 77i: a) 

minimum o zi şi maximum 12 luni, dacă persoana nu a împlinit vârsta de 16 ani la momentul 
săvârşirii infracţiunii;  b) maximum 24 de luni, în situaţiile ce nu cad sub incidenţa punctului a. 
Perioada de detenţie a minorului urmează a fi stabilită cu indicarea zilelor, săptămânilor, lunilor. 
Minorii îşi ispăşesc pedeapsa privativă de libertate în instituţiile de stat sau în instituţiile subsidate 
de Ministerul Justiţiei în acest scop (art. 65 al Legii cu privire la ajutorul acordat tinerilor). 

Legislaţia Poloniei. CP al Poloniei a fost adoptat la 6.06.1997 şi a intrat în vigoare la 
1.01.1998. În opinia cercetătoarei N. Kuzneţova, CP al Poloniei prezintă noutăţi faţă de CP de la 
1969 sub aspectul apariţiei unor noi capitole în partea specială, cum ar fi, spre exemplu, 
infracţiunile contra securităţii informaţiei, excluderea clasificării infracţiunilor în “grave” şi “mai 
puţin grave”, tipologizarea acestora în infracţiuni şi delicte. 

Conform principiilor enumerate în codul respectiv, este pasibilă de răspunderea penală 
persoana care a atins vârsta de 17 ani (§1 art.10). Minorul care, la atingerea vârstei de 15 ani, 
săvârşeşte una din infracţiunile prevăzute de art.134 (tentativa la viaţa Preşedintelui Poloniei); 
art.148 (săvârşirea unui omor); art. 156 (vătămarea gravă a sănătăţii); art. 163 (săvârşirea unei 
infracţiuni ce pune în pericol viaţa oamenilor); art. 173 (infracţiuni contra securităţii circulaţiei); art. 
197 (violul); art. 252 (deţinerea de ostatici); art. 280 (furtul) poate fi tras la răspundere penală, în 
baza principiilor menţionate în Cod, dacă circumstanţele, precum şi nivelul de dezvoltare a 
persoanei vinovate, caracteristicile personale şi condiţiile de viaţă necesită acest lucru, în mod 
special dacă măsurile educative nu s-au soldat cu rezultatele dorite (§ 2 art.10). 

Conform §3 al aceluiaşi articol, în situaţiile menţionate anterior (cu referire la §2) pedeapsa 
nu poate depăşi 2/3 din plafonul pedepsei prevăzute pentru infracţiunea săvârşită. Instanţa poate 
recurge, de asemenea, la aplicarea unei pedepse mult mai blânde. Referitor la persoana care a 
săvârşit infracţiunea la atingerea vârstei de 17 ani, dar neavând 18 ani împliniţi, instanţa poate 
recurge la aplicarea măsurilor educative, medicale atunci când circumstanţele cazului, precum şi 
nivelul de dezvoltare a celui vinovat, trăsăturile personale şi condiţiile de viaţă necesită acest lucru 
(§4 art.10). 

Atenţionăm asupra faptului că, conform §1 art. 54, “la stabilirea pedepsei unui minor instanţa 
se ghidează de caracterul educativ al acesteia”. Faţă de persoana de vârstă tânără, ce a săvârşit o 
infracţiune cu intenţie, ca măsură obligatorie este stabilită supravegherea (§2 art. 73), iar faţă de 
persoana care la momentul săvârşirii infracţiunii n-a atins vârsta de 18 ani nu poate fi aplicată ca 
măsură de pedeapsă detenţia pe viaţă (§2 art. 54) [1]. 

Legislaţia Elveţiei. Izvorul de bază al dreptului penal elveţian îl constituie CP de la 1937 
alături de Constituţia Elveţiei, legile penale ale federaţiei (Legea Federală despre răsputerea penală 
din 1937, Codul militar-penal din 13.06.1927, Codul militar procesual penal din 23.03.1979, Legea 
federală despre răspunderea penală a minorilor etc.), legislaţia penală a cantoanelor şi legislaţia 
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penală străină.85 CP al Elveţiei este alcătuit din trei cărţi: I – Noţiuni generale; II – Noţiuni 
speciale; III – Intrarea în vigoare şi aplicarea CP. 

Prima carte conţine norme ce vizează acţiunea legii penale în timp şi spaţiu, pedepsele, 
măsurile de siguranţă, precum şi răspunderea penală a minorilor. Astfel, art.100, cap. 5, “Tineretul”, 
stabileşte hotarele de vârstă ale răspunderii penale. Conform alin.1, “dacă persoana la momentul 
săvârşirii infracţiunii a atins 18 ani, dar nu a atins vârsta de 25 de ani, atunci, în conformitate cu 
art.100 şi 100 ter (eliberarea condiţionată şi anularea pedepsei), activează normele legii date. În 
cazul în care consideră necesar, judecătorul adună date despre comportamentul persoanei, condiţiile 
de viaţă şi educaţie ale acesteia, informaţii vizând sănătatea fizică şi psihică a persoanei date şi 
faptul dacă poate fi educată prin muncă (alin. 2)”. 

Dacă persoana suferă de anumite defecte în dezvoltarea sa, dacă este ameninţată de ceva, 
vagabondează sau se eschivează de la lucru şi activitatea sa infracţională este în legătură directă cu 
cele enunţate anterior, atunci judecătorul poate să îndrepte această persoană într-o instituţie 
instructivă, dacă această măsură de pedeapsă va putea preîntâmpina pericolul săvârşirii de către 
persoana dată a unor noi infracţiuni (alin.1 art.100 bis). 

Instituţiile de muncă şi educare activează independent de alte instituţii similare prevăzute de 
legea dată. Persoana urmează a fi atrasă la lucru conform dispoziţiilor punctului 3, alin.1, art.100 
bis. Aceasta se face ţinându-se cont de capacitatea persoanei, în special de capacitatea de a se 
întreţine în libertate. În măsura posibilităţilor urmează să fie luate în considerare dezvoltarea sa 
fizică şi intelectuală, cunoştinţele profesionale şi fortificarea caracterului. 

Persoanei trebuie să i se acorde posibilitatea de a se instrui profesional sau a-şi exercita 
activitatea în afara instituţiei (alin. 2 art.100 bis). Conform alin.1 art.100 ter, persoana poate fi 
eliberată condiţionat de organul competent, cu stabilirea perioadei de încercare de la un an la trei, 
dacă se presupune că ea va fi sârguincioasă în muncă şi ascultătoare, iar odată pusă în libertate va 
da dovadă de un comportament adecvat. Persoana eliberată condiţionat urmează a fi supusă 
supravegherii. 

Dacă persoana eliberată în perioada de încercare nu respectă cerinţele înaintate, cu toate că a 
fost oficial preîntâmpinată de organul competent, acesta din urmă poate dispune reîntoarcerea 
persoanei în instituţia penitenciară (alin. 2, art. 100 ter) [2]. 

În cazul în care persoana este condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni, atunci în baza 
alin. 3 art.100 ter, i se poate refuza reîntoarcerea în instituţie. Reîntoarcerea persoanei în instituţia 
penitenciară durează maximum 2 ani, durata general însă nu poate depăşi 4 ani, fiind anulată de 
organul competent odată cu atingerea de către persoana condamnată a vârstei de 40 de ani (alin. 4). 

În cazul în care nu se dispune reîntoarcerea persoanei în instituţia penitenciară, organul 
competent urmează să-l înştiinţeze pe cel eliberat, să-i dea instrucţiunile de rigoare şi să-i 
prelungească perioada de încercare pentru cel mult 1/2 din termenul stabilit iniţial (alin. 5). Dacă 
după trei ani de aflare în instituţia penitenciară nu există temei pentru ca persoana dată să fir 
eliberată condiţionat, atunci organul competent urmează să hotărască asupra modului de anulare sau 
prelungire a pedepsei pentru maximum 1 an. Ulterior, odată cu atingerea vârstei de 30 de ani, 
pedeapsa dată urmează a fi anulată de organul competent (punctul 2 art. 100 ter). 

Dacă din momentul condamnării persoanei, adoptării hotărârii despre întoarcerea persoanei în 
instituţia penitenciară sau întreruperii pedepsei au trecut mai mult de 3 ani şi executarea acesteia nu 
a început sau nu poate fi continuată, judecătorul urmează să decidă dacă mai este nevoie de o 
asemenea pedeapsă. Judecătorul, de asemenea, poate dispune aplicarea unei pedepse suplimentare 
sau a unei alte măsuri în cazul în care consideră necesar [3].   

În rezultatul analizelor legislației penale în vigoare a diverselor state, cu titlu de concluzie 
stabilim faptul că: preluînd unele aspect legislative de la alte state, se poate elabora strategia 
adecvată de perfecţionare a problemei aplicării pedepsei cu închisoarea faţă de minori în Republica 
Moldova, cît şi la nivelul Uniunii Europene.  
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Summary In 2006, the Parliament of the Republic of Moldova adopted the relevant amendments to 
the Constitution for the abolition of the death penalty, which was an exceptional punishment. I was 
one of the first countries to have ratified the Additional Protocol to the UN Convention against 
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment since 1984, which entered into force on 
26 June 1987, in accordance with the provisions of Article 27 (1) .... At the same time, the national 
mechanism for preventing torture was established by amending the law on the ombudsman. 
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Rezumat În 2006 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat amendamentele relevante la 
Constituție pentru abolirea pedepsei cu moartea, care era o pedeapsă excepțională. Am fost una 
dintre primele țări care au ratificat Protocolul adițional la Convenția ONU împotriva torturii și a 
altor tratamente crude, inumane sau degradante din 1984,care a intrat în vigoare la 26 iunie 1987. 
conform dispozițiilor art.27 (1).... În același timp, mecanismul național de prevenire a torturii a 
fost stabilit prin modificare la legea privind avocatul parlamentar (ombudsman). 
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⠠Ҋ

65 

Introducere. 
Este bine cunoscut faptul că statul ca instituție suverană, democratică și juridică are rolul de a 

proteja drepturile și libertățile individului și ale societății[1]. Unul dintre cele mai importante 
drepturi ale cetățenilor este dreptul la integritate personală. Articolul 5 din Declarația Universală a 
Drepturilor Omului stipulează că nimeni nu va fi supus torturii sau pedepsei cu cruzime, inumane 
sau degradante.[ 2.] 

Declarația privind protecția tuturor persoanelor împotriva torturii și a altor tratamente sau 
pedepse crude, inumane sau degradante  și Convenția împotriva torturii și a altor tratamente sau 
pedepse crude, inumane sau degradante interzice, de asemenea, utilizarea torturii.[3.] 

Legea privind procedura penală, care reglementează procedura de urmărire penală, printre 
regulile generale ale acțiunilor de investigație, face apel la inadmisibilitatea "utilizării violenței, a 
amenințărilor și a altor măsuri ilegale, precum și la crearea unui pericol pentru viața și sănătatea 
persoanelor implicate" interzicând în mod expres "luarea de acțiuni și adoptarea deciziilor 
degradând onoarea unui participant la procedurile penale, precum și tratamentul care îi degradează 
demnitatea umană sau îi pune în pericol viața și sănătatea". 

După cum arată practica, mijloacele și metodele folosite în cursul anchetei de către ofițerii de 
urmărire penală , în unele cazuri, nu numai că nu respectă principiile democratice ale statul de 
drept, dar le contrazic în mod direct. Utilizarea tehnicilor ilegale de investigare a devenit larg 
răspândită. Ca exemplu poate servi cauza de condamnare a R.Moldova la CEDO-  Buzilov c. 
Moldovei[Cauza  Buzilov c. Moldovei [4] 

Cu toate acestea, un număr semnificativ de contestații ale cetățenilor cu privire la aplicarea 
unor metode ilegale de investigare a acestora se termină cu refuzul de a iniția proceduri penale. 
Motivele pentru aceasta sunt solidaritatea corporativă a ofițerilor de aplicare a legii, dificultatea de a 
dovedi și opoziția serioasă față de investigație. [5.] 

O interdicție legală privind folosirea torturii și a altor forme de maltratare în temeiul dreptului 
intern și internațional a apărut în secolul al XIX-lea. Apoi, au apărut norme legale care au interzis, 
direct sau indirect, tortura prin adoptarea Convenției ONU împotriva torturii și a altor tratamente 
sau pedepse crude, inumane sau degradante din 1984 care  a intrat în vigoare la 26 iunie 1987. [6,]... 

Rezultate și discuții 
A fost emisă o definiție formală a torturii, a fost introdus conceptul răspunderii penale 

internaționale pentru folosirea torturii, au fost formulate obligațiile statelor în ceea ce privește 
prevenirea și urmărirea penală a cazurilor de tortură și a fost reluată interzicerea utilizării metodelor 
de tratament crud, inuman și degradant.  

Totuși,în ciuda interzicerii stricte a torturii, această practică este încă răspândită în multe țări. 
În acest sens, a apărut din nou necesitatea unor motive convingătoare pentru persistența interzicerii 
torturii. Evenimentele din ultimii ani au contribuit la reluarea unei discuții ample pe această temă și 
au dat naștere la încercări de revizuire a definiției torturii și de a discuta dacă există scuze pentru 
utilizarea acesteia. 

În 2006 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat amendamentele relevante Constituție 
pentru abolirea pedepsei cu moartea, chiar și ca o pedeapsă excepțională. Am fost una dintre 
primele țări care au ratificat Protocolul adițional la Convenția ONU împotriva torturii și a altor 
tratamente crude, inumane sau degradante. 

În același timp, mecanismul național de prevenire a torturii a fost stabilit prin modificare la 
legea privind avocatul parlamentar (ombudsman).[7.] 

Fără îndoială, statele și autoritățile sunt responsabile de luarea tuturor măsurilor posibile 
pentru a proteja siguranța publică. Cu toate acestea, metodele de soluționare a acestei probleme nu 
trebuie să depășească normele legale care garantează respectarea demnității umane. Din acest 
motiv, condițiile de detenție și de interogare a celor care pot furniza informații despre o potențială 
amenințare trebuie, de asemenea, să respecte regulile de bază ale legii. 

O categorie de doctrinari și practicieni din domeniu susțin utilizarea anumitor forme de rele 
tratamente ,având dubii asupra însăși definiției torturii, îngustând-o și încercând să o reducă la o 
vătămare corporală gravă. Ei insistă asupra faptului, că pricinuirea unui pericol  mai puțin grav 
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decât limita legală,poate fi considerat  permisiv și legal. Cu toate acestea, standardele internaționale 
acceptate sunt destul de dure referitor  la faptul,care metodele sunt umane și legale și care nu 
sunt..[8] 

Atât legislația internațională, cât și cea  națională a majorității țărilor lumii, interzic folosirea 
oricărei forme de comportament care denegrează demnitatea umană, pune în pericol viața umană, 
sănătatea și bunăstarea, orice formă de încălcare obscene, tratament brutal, inuman, crud, degradant, 
violența fizică sau psihică, intimidarea și orice formă de pedeapsă corporală. 

Altă  categorie de doctrinari sunt cei care susțin folosirea mai multor forme de maltratare și  
oferă o listă de metode care pot fi aplicate în cazuri excepționale. Cu toate acestea, stabilirea listei 
metodelor permisive sau interzise pentru utilizare ,nu permite să se stabilească în mod fiabil dacă 
maltratarea a fost aplicată unei anumite persoane, deoarece evaluarea metodelor utilizate ar trebui 
făcută ținând seama de toate circumstanțele existente.[9.] 

Impactul metodelor de maltratare depinde de gradul de sănătate mintală, de forța fizică, de 
educație, de sex, de vârstă și de circumstanțele în care are loc acest tratament maltratat. Durata 
utilizării acestor metode și combinația acestora este, de asemenea, importantă. În unele cazuri, o 
singură aplicare a unei metode poate fi considerată drept tortură. În altele, maltratarea poate fi 
rezultatul utilizării mai multor metode pentru o anumită perioadă de timp, chiar dacă, în afara 
contextului specific, metoda în sine poate părea complet inofensivă. 

Un alt aspect al problemei ne sugerează,că suferința cauzată de utilizarea metodelor 
maltratării este adesea redusă la minimum. Consecințele torturii și ale altor forme de maltratare pot 
fi atât psihologice, cât și de natură psihofiziologică mixtă. Experții cred că suferința psihologică 
provocată de folosirea metodelor maltratării este adesea mai puternică decât durerea fizică. Starea 
psihologică a unei persoane în ochii căreia cineva este torturat sau sunt folosite forme sexuale de 
maltratare poate fi la fel de  degradantă ca și atunci când ar fi fost rănit personal.[10.] 

 În cele din urmă, cei care susțin ideea torturii în cazuri excepționale folosesc deseori temeri 
publice privind deteriorarea situației de securitate. Ei încearcă să justifice folosirea metodelor 
maltratării în interogatoriu, invocând argumentul așa-numit "bombă cu timp". Cu toate acestea, 
mulți experți pun la îndoială valoarea oricăror informații obținute ca urmare a metodelor de tortură 
sau de maltratare. 

Mai mult decât atât, umilirea și insultele pe care o persoană le întâmpină ca urmare a utilizării 
unor astfel de metode pot, dimpotrivă, să conducă la o escaladare a violenței. După cum arată 
istoria, rezultatul faptului că, în anumite perioade ale existenței sale, societatea a permis anumite 
cazuri de folosire a torturii, drept urmare a fost încălcată interdicția globală privind utilizarea lor. 
Dacă vrem să evităm această pantă alunecoasă, această interdicție trebuie respectată cu 
strictețe.[11.] 

Interzicerea torturii, consacrată în dreptul internațional, este absolută și nu permite nici un fel 
de scutire. În cele din urmă, ICRC consideră că respectarea demnității umane este o valoare mult 
mai semnificativă decât orice justificare pentru folosirea torturii. Alain Aeschlimann, Head of 
Protection Division at the ICRC 

Interzicerea torturii nu permite excepții .Interzicerea aplicarea torturii, pedepselor sau 
tratamentelor inumane ori degradante este stipulate în Articolul 3 al Convenţiei europene pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Acest drept este garantat tuturor 
indivizilor interzicînd tortura, pedepsele sau tratamentele inumane ori degradante, indiferent de 
circumstanţe şi de comportamentul victimei . 

Deși articolul 3 al Convenţiei are una din cele mai scurte prevederi , laconismul articolului nu 
prejudiciază profunzimea lui fiind considerat punctul culminant al procesului legislativ la nivel 
național și international. [12].  

Articolul 3 nu conţine nici o prevedere care să permită excepţii sau derogări, chiar şi în stare 
de urgenţă publică care ar ameninţa viaţa populaţiei [14]. 

 Interzicerea aplicarea torturii, pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante este 
stipulate în Articolul 3 al Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale  În cazul în care autoritățile rețin un suspect pentru o perioadă îndelungată înaintea 
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procesului, trebuie să facă dovadă de diligență deosebită în desfășurarea procedurilor pentru a 
justifica reținerea continuă.  

 Articolul 3 interzice, în termeni absoluți, tortura sau tratamentul sau pedeapsa inumană sau 
degradantă, indiferent de circumstanțele și de comportamentul victimei.[15] 

În articolul 3 nu este stipulate vreo prevedere care ar permite excepţii sau derogări, chiar şi în 
stare de urgenţă publică care ar ameninţa viaţa populaţiei ca în cazul Selmouni v. France și Assenov 
and Others v. Bulgaria.[16] 

Reclamantul Ahmed Selmouni a pretins că tratamentul său a depășit pragul de gravitate 
necesar pentru ca acesta să fie considerat tortură în temeiul articolului 3 al CEDO, susținând că 
motivația ofițerilor de poliție a fost aceea de a extrage mărturisirea (ibid, par. 91). CtEDO a 
convenit citând articolele 1 și 16 ale Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva torturii și a 
altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante 1987, care definește tortura drept "orice 
act prin care se provoacă în mod intenționat durere sau suferință severă, fizică sau psihică pe o 
persoană în scopuri precum obținerea de la el sau de la o persoană terță de informații sau mărturisire 
"(ibid, par. 97). Aceasta extinde definiția inițial stabilită în Irlanda / Regatul Unit (1979),[ 17]. 

Decizia Curții în privința lui  Selmouni contra Franța este esențială din mai multe 
motive,deoarece reafirmă punctul de vedere al instanțelor judecătorești din articolul 3 drept "una 
dintre cele mai fundamentale valori ale societăților democratice" și a fost citată în recenta decizie a 
Er V Turcia (2013) căautoritatea care a complicat suferința, poate fi echivalentă cu tortura în 
anumite circumstanțe. În acest sens, Farrell (2015) observă că cazul a prezentat o nouă eră în 
dezvoltarea interpretării articolului 3, schimbând accentul de la comportamentul acuzatului la 
suferința victimei presupuse.[18] 

Cazuri similare au avut loc atât în România,cauza Bursuc v. Romania, nr. 42066/98, § 80, 12 
octombrie 2004  [19. ], cât și în R.Moldova Cauza  Buzilov c. Moldovei[20. ] 
În ambele cazuri persoanei i-au fost cauzate leziuni corporale, în timp  ce ea se află în detenţie 

sau sub un alt control al poliţiei, orice astfel de leziune va crea o prezumţie puternică că acea 
persoană a fost supusă maltratării  În acest caz statul urmează să dea o explicaţie plauzibilă referitor 
la circumstanţele în care au fost cauzate leziunile, neîndeplinireacăreia ridică o chestiune clară în 
temeiul articolului 3 al Convenţiei     

Investigarea acuzaţiilor grave de maltratare trebuie să fie complexă, iar  autorităţile urmează 
să depună eforturi serioase pentru a aflarea adevărului fără a lua  concluzii pripite sau nefondate ca 
în cazul Assenov and Others,[21. ] 

Nu orice tratament sau maltratare cade sub incidenţa prevederilor articolului 3. Tratamentul 
rău trebuie să   atingă un nivel minim de gravitate. Evaluarea acestui nivel minim depinde de toate 
circumstanţele cazului, precum ar fi durata tratamentului, consecinţele sale fizice şi psihice şi, în 
unele cazuri, de sexul, vîrsta şi starea sănătăţii victimei .[22.]  

În temeiul articolului 1 al Convenţiei fiecare stat este obligat să asigure oricărei persoane 
aflate sub jurisdicţia sa drepturile şi libertăţile garantate de Convenţie. Această normă, interpretată 
în prevederile  articolului 3, implică obligaţia pozitivă a statelor să întreprindă măsuri pentru a 
garanta ca nimeni să nu fie supus torturii, pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante  

Exemplu vădit este cazul mutatis mutandis, E. and Others v. the United Kingdom judgment, 
no. 33218/96, § 88, 26 November 2002. [23]. 

Pentru a intra în domeniul de aplicare al articolului 3 al  Convenţiei tratamentul ilicit trebuie 
să atingă un nivel minim de severitate ,evaluarea lui fiind relativă: depinde de toate circumstanțele 
cazului, cum ar fi natura și contextul tratamentului, durata acesteia, efectele sale fizice și psihice și, 
în unele cazuri, sexul, vârsta și starea de sănătate a victimei. Un băiat de nouă ani găsit de un medic 
pediatru care la examinat că a fost bătut cu o trestie de zahăr care a fost aplicată cu forță 
considerabilă mai mult decât o dată, întrunește gravitatea necesară pentru a intra în domeniul de 
aplicare al articolului 3. 

Din speța data,în opinia Curții, legea nu a oferit o protecție adecvată împotriva tratamentului 
sau a pedepsei contrare Articolului 3 al  Convenţiei tratamentul ilicit . Bătaia sau maltratarea care 
conduce la vătămări corporale reale nu poate fi justificată pe baza unor pedepse simple sau  
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rezonabile. Într-adevăr, guvernul britanic a acceptat,  că legile sale nu au oferit o protecție adecvată 
copiilor și ar trebui modificate. În circumstanțele din speță, neîndeplinirea protecției adecvate 
constituie o încălcare a articolului 3 din Convenție. 

Astfel,concluzionând la cele reletate supra,conchidem că prevederile articolului 1 din 
Convenție, (de a asigura tuturor persoanelor aflate sub jurisdicția lor drepturile și libertățile definite 
în convenție )  luate împreună cu articolul 3, impune statelor să ia măsuri de a asigura persoanele 
din jurisdicția acestora să nu fie upuse torturii sau tratamentelor sau pedepselor inumane sau 
degradante, inclusiv a relelor tratamente administrate de persoane fizice  ca ]n cazul  mutatis 
mutandis, Hotărârea HLR împotriva Franței din 29 aprilie 1997. [24.]. Copiii și alți indivizi 
vulnerabili, în special, au dreptul la protecția statului, sub formă de descurajare efectivă, împotriva 
unor astfel de încălcări grave ale integrității personale [ 25.] 

 În ciuda acestei hotărâri, începând cu 2014, pedeapsa corporală la domiciliu rămâne legală în 
Marea Britanie. În Anglia și Țara Galilor, secțiunea 58 din Legea privind copiii din 2004 prevede o 
"pedeapsă rezonabilă" a copiilor care constituie un atac comun. Apărarea "pedepselor rezonabile" 
nu este disponibilă pentru rănirea copiilor care provoacă răniri corporale reale. Situația este aceeași 
în Irlanda de Nord (articolul 2 din Ordinul 2006 privind reforma legislației (dispoziții diverse) 
(Irlanda de Nord). În Scoția, "asasinarea justificabilă" a copiilor, care poate include vătămarea 
corporală reală, este legală în conformitate cu articolul 51 din Legea privind justiția penală (Scoția) 
din 2003, însă exclude loviturile la cap, scuturarea și utilizarea instrumentelor. 

Prin respingerea recomandărilor revizuirii periodice universale din 2008, guvernul britanic a 
declarat că nu consideră necesară reforma legii, deoarece consideră că legislația actuală 
funcționează bine, părinților ar trebui să li se permită să disciplineze copii, iar sondajele arată că 
folosirea pedepsei corporale în creșterea copilului a scăzut.Un proiect de lege în Țara Galilor care 
propune interzicerea pedepsei corporale a fost înfrânt în Adunarea Națională în ianuarie 2014. 

Articolul 3 al Convenţiei impune statelor două tipuri de obligaţii: 
(a) obligaţia autorităţilor statale de a nu supune pe nimeni la rele tratamente 

(obligaţia negativă); 
Conform speței, între 31 martie 2010 și 6 decembrie 2011 solicitantul a fost plasat în zece 

celule, dintre care șapte instalații sanitare nu erau complet separat. În aceste celule a trebuit să 
folosească toaleta în prezență a altor deținuți,și astfel a fost lipsit de un nivel de bază al vieții private 
în viața de zi cu zi 

viaţă. Reclamantul a ridicat problema autorităților din penitenciare șia cerut ca cel puțin o 
cortină să fie atârnată în loc pentru a separa sanitare facilităţi. Autoritățile penitenciare au răspuns 
că legislația internă nu a dat naștere  reglementărilor specifice în ceea ce privește echiparea și 
separarea sistemelor sanitareîntr-o celulă de detenție (a se vedea punctul 31). [26 ] 

Din speță rezultă că, autoritățile naționale nu au reușit să-și îndeplinească obligația pozitivă de 
a asigura un nivel minim de confidențialitate pentru reclamant atunci când a fost reținut în 
închisoarea Wronki. 

Examinând probele  Curtea a concluzionat că există o încălcare a articolului 8 al Convenției. 
Guvernul a recunoscut că în șapte din cele zece celule în care solicitantul fusese ținut, toaleta 

fusese separată de restul clădirii celulă printr-o despărțire din fibră de sticlă fără uși. În celelalte trei 
celule în care se află reclamantul a fost reținut la închisoare, toaleta a fost pe deplin separat.În cele 
din urmă, Guvernul a susținut că reclamantul a fost a permis să părăsească celula pentru diferite 
activități organizate în închisoare,cum ar fi volei și baschet. De asemenea, a putut să participle  
activități culturale și educaționale și au avut acces la o bibliotecă și la o zi cameră cu un televizor 

Curtea  a reiterat faptul că articolul 3 consacră unul dintre cele mai importante valori 
fundamentale ale societăților democratice. Convenția interzice termeni absoluți ai torturii și 
tratamente sau pedepse inumane sau degradante, indiferent de comportamentul victimei [ 27.] 

După cum sa pronunțat în mai multe rânduri de către Curte, maltratarea trebuie să atingă 
onivel minim de severitate, în cazul în care acesta să se încadrează în domeniul de aplicare al 
articolului 3 din 
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Convenţie. Evaluarea acestui nivel minim de severitate este relativă; aceasta depinde de toate 
circumstanțele cauzei, cum ar fi durata tratamentului , efectele sale fizice și psihice și, în unele 
cazuri, sexul, vârsta  și starea de sănătate a victimei. În afară de aceasta, în ceea ce privește dacă 

tratamentul este "degradant" în sensul articolului 3, Curtea va avea în vedere, dacă scopul a 
fost de a umili persoana și dacă, în ceea ce privește consecințele, este vorba despre o maltratare care 
a afectat negativ personalitatea sa într-o manieră incompatibilă cu Articolul 3. Deși întrebarea dacă 
scopul tratamentului a fost  de a umili sau de a distruge victima este un factor care trebuie luat în 
considerare absența unui astfel de scop nu poate exclude în mod concludent o constatare a unei 
încălcari a articolului 3 [28.] 

Măsurile care privează o persoană de libertatea pot implica de multe ori  un element inevitabil 
al suferinței sau umilinței. Cu toate acestea, nivelul de suferința și umilința implicate nu trebuie să 
depășească ceea ce este inevitabil legat  de o anumită formă de tratament legitim sau pedeapsă. 

În contextul deținuților  subliniem că un deținut ca  persoană nu pierde, prin simplul fapt al 
încarcerării sale, protecția lui ,și nici drepturile garantate de convenție. Dimpotrivă, persoanele din 
custodia se află într-o poziție vulnerabilă, deaceia autoritățile sunt obligate să o protejeze. În 
conformitate cu articolul 3, statul trebuie să se asigure că o persoană este reținută în condiții 
compatibile cu respectul demnității sale umane,modul și metoda de executare a măsurii nu îl supun 
la suferință sau greutăți cu o intensitate care depășește nivelul inevitabil al suferind inerente în 
detenție și că, având în vedere cerințele practice aleînchisoarii, sănătatea și bunăstarea sa sunt 
asigurate în mod adecvat.[ 29.] 

Atunci când se evaluează condițiile de detenție, trebuie luată în considerare efectele 
cumulative ale acestor condiții, precum și ale afirmațiilor specific făcute de reclamant [ 30]. 

În durata perioadei în care o persoană este reținută trebuie luate în considerare și condiții 
speciale [31]. 

În contextul condițiilor de detenție, se regăsește frecvent încălcarea articolului 3 al Convenției 
în cazurile implicate cu  supraaglomerarea în celulele închisorii [ 32]. 

Cu toate acestea, în alte cazuri în care supraaglomerarea nu era așa ca să ridice o problemă în 
sine în temeiul articolului 3 din Convenție, putem constata alte aspecte ale condițiilor fizice de 
detenție ca fiind relevante pentru evaluarea conformității cu dispoziția respectivă. Astfel de 
elemente au inclus, în special, disponibilitatea ventilației, accesul la lumina naturală sau aer, 
adecvarea aranjamentelor de încălzire, respectarea normelor sanitare de bază cerințele și 
posibilitatea de a folosi toaleta privat.  

Astfel, chiar și în cazuri în care era vorba despre o celulă de penitenciar mai mare - măsurând 
între 3 și 4 mp pe deținut constatăm o încălcare a articolului 3 din moment ce spațial factorul a fost 
cuplat cu o lipsă de ventilație și de iluminare ca în cauza   Babushkin contra Rusiei și Ostrovar c. 
Moldovei,[ 33. ],  sau cu lipsa de intimitate de bază în deținutul viața de zi cu zi [34.]  

Având în vedere cele de mai sus,conchidem că   circumstanțele generale ale detenției 
reclamantului în penitenciarul Wronki nu pot servi ca temei de  suferințe și greutăți care depășesc 
limitele nivelului inevitabil de suferință inerent în detenție sau au depășit limitelepragului de 
severitate în conformitate cu articolul 3 al Convenției. 

(b) obligaţia de a întreprinde măsuri pentru a asigura ca nimeni să nu fie supus 
relelor tratamente (obligaţia pozitivă). 

Pînă la 15 august 2006 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare, Curtea) a 
examinat 7 cereri îndreptate împotriva Guvernului Republicii Moldova (în continuare, Guvernul) în 
care s-a pretins violarea articolului 3 [35.]  

Un rol major în lupta împotriva torturii îl joacă organizațiile neguvernamentale. De exemplu, 
organizațiile pentru drepturile omului Republicii Moldova Amnesty International Moldova, Centrul 
medical de reabilitare a victimelor torturii "MEMORIA", Institutul pentru Drepturile Omului și 
Promo Lex . 

Având în vedere cele de mai sus și ghidate de actele juridice internaționale, precum și politica 
oficială și juridică a statului și a valorilor umane, solicităm să fie luate în considerare următoarele 
recomandări:  
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Introducerea unui control intern strict în instituțiile Ministerului Afacerilor Interne și în alte 
instituții subordonate statului; Să garanteze o îngrijire medicală reală în toate penitenciarele din 
Republica Moldova;    Furnizați un examen medical atunci când sunt plasați și eliberați din locurile 
de detenție, și alte locuri specializate. 

Efectuarea interogatoriilor în camere speciale; creșterea nivelului de profesionalism a 
angajaților Ministerului Afacerilor Interne referitor la studierea legii "Despre avocații 
parlamentari"; Crearea unei Comisii de monitorizare a respectării drepturilor omului în instituțiile 
care asigură detenția persoanelor (în conformitate cu Decretul guvernamental nr. 286 din 13 aprilie 
2009 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea Comisiei pentru monitorizarea 
respectării drepturilor omului în instituțiile care asigură detenția) 

În instituțiile Ministerului de Interne să se introducă supravegherea video și audio; 
Introducerea unei instituții pentru reabilitarea victimelor torturii; În coloniile de  corecție a copiilor, 
este realist să se asigure crearea unui regim educațional fără folosirea violenței de către 
administrația coloniei și excluderea cazurilor de violență în rândul condamnaților juvenili; 

Umanizarea Codului penal al Republicii Moldova în ceea ce privește sancțiunile pentru 
minori; Actualizarea problemei violenței domestice; Pentru a spori rolul statului în creșterea 
copilului în familie; Să introducă măsuri de prevenire a torturii în politica publică prin mobilizare; 
Facilitarea eliminării momentelor violente de pe ecrane TV, de pe Internet și jocuri video; Stabilirea 
unei cooperări reale a ONG-urilor cu autoritățile poliției și procuraturii în domeniul combaterii 
torturii. 
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Prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, din 25 ianuarie 2017, Antonișen Vladislav 

și Colev Stanislav au fost recunoscuți vinovați și condamnați în baza art.art.42 alin.(5) - 188 
alin.(2) lit. b), e), f) Cod penal, la 8 ani închisoare, cu executarea în penitenciar de tip semiînchis, 
fiecare. 

Sentința a fost atacată cu apeluri de către inculpatul Colev Stanislav și avocatul acestuia 
Negru Olesea, care au solicitat casarea sentinței cu pronunțarea unei noi hotărâri de achitare, 
argumentând următoarele: - vina inculpatului Colev Stanislav în săvârșirea infracțiunii incriminate 
în urma 3 cercetării judecătorești nu a fost dovedită; - Colev, Antonișen și Ciakir nu au cunoscut 
despre intenția lui Pasecinic și Reih, precum și nu au avut nici o înțelegere cu aceștia referitor la 
săvârșirea atacului tâlhăresc; 

 - procesul-verbal de audiere suplimentară a părții vătămate din 07.03.2016, proceseleverbale 
de recunoaștere a persoanei după fotografie din 15.03.2017, 07.03.2016 și 05.05.2016 (f.d.29, 33, 
35, 37, 39, 41, 43), procesul-verbal de cercetare la fața locului din 06.04.2016, procesul-verbal de 
audiere a învinuitului Colev Stanislav din 10.03.2016, ordonanța de recunoaștere în calitate de 
învinuit din 05.05.2016 și procesul-verbal de audiere a învinuitului din 05.05.2016 (f.d.195) 
urmează a fi declarate nule deoarece au fost întocmite cu încălcarea normelor procesual penale, or, 
toți inculpații sunt vorbitori de limbă rusă, iar aceste acte au fost întocmite în limba de stat; 

 - în urma cercetării judecătorești nu s-a confirmat și nu a fost argumentată în nici un mod 
învinuirea adusă lui Colev Stanislav nefiind dovedite în acțiunile acestuia prezența elementelor 
constitutive a infracțiunii incriminate. 

1.  Apel împotriva sentinței a declarat și avocatul Prodan Lilia în numele inculpatului 
Antonișen Vladislav. În argumentarea apelului declarat s-au invocat următoarele: - în cadrul 
urmăririi penale și cercetării judecătorești vina lui Antonișen Vladislav în săvârșirea infracțiunii 
prevăzute de art.188 alin.(2) Cod penal nu s-a confirmat;  

- în speță nu s-a constatat și nu s-a confirmat intenția și înțelegerea prealabilă între alți 
participanți pentru săvârșirea infracțiunii prin participație; 

 - partea vătămată a declarat că Antonișen, Colev și Ciakir nu au întreprins nici o acțiune de 
tâlhărie, acesta nu a discutat cu ei și nici nu-i cunoaște;  

- în cadrul cercetării judecătorești apărarea a solicitat declararea nulității unor probe, care au 
fost administrare cu încălcarea normelor procedurale, însă instanța neîntemeiat a respins demersul, 
fapt care a dus la încălcarea dreptului la apărare și la un proces echitabil;  

- acuzatorul de stat a prezentat în calitate de probă sentința de condamnare emisă în privința 
lui Pasecinic Gleb, iar apărarea a solicitat audierea persoanei date în calitate de martor. Ulterior, 
Pasecinic Gleb a refuzat de a se prezenta în instanță pentru a depune mărturii, iar instanța 
neîntemeiat a refuzat aducerea forțată a persoanei, prin ce i-a încălcat grav lui Antonișen Vladislav 
dreptul la un proces echitabil și la apărare;  

- sentința în privința lui Pasecinic Gleb nu poate fi pusă la baza unei hotărâri de condamnare;  
- Pasecinic Gleb urmează a fi interogat în cadrul instanței de apel; 
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 - la săvârșirea infracțiunii de tâlhărie de către Pasecinic Gleb a fost folosit automobilul de 
model „Mercedes” care aparține cu drept de proprietate lui Antonișen Vladislav, fapt care nu a fost 
negat de ultimul, însă Antonișen Vladislav nu a cunoscut despre intențiile lui Pasecinic Gleb din 
seara de 05.03.2016 și nici nu a bănuit că Pasecinic Gleb ar putea să comită o infracțiune; 

 - Reih Alexadnr și Pasecinic Gleb au folosit automobilul de model „Mercedes” pentru 
săvârșirea infracțiunii fără acordul lui Antonișen Vladislav ;  

- Antonișen Vladislav a declarat că dânsul, fără să cunoască, a transmis automobilul său 
infractorilor; 

 - consideră că Reih Alexadndr și Pasecinic Gleb s-au folosit de încrederea lui abuzând  de 
relația de prietenie și l-au implicat în această crimă prin folosirea automobilului său (Reih 
Alexadndr a fost prieten și coleg de clasă cu condamnatul V. Antonișen).  

Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 16 mai 2018 apelurile declarate 
au fost respinse ca nefondate. 

În motivarea soluției adoptate Colegiul penal a conchis că, instanța de fond corect a stabilit 
situația de fapt și deși inculpații nu și-au recunoscut vina în săvârșirea infracțiunilor imputate, 
vinovăția acestora este dovedită pe deplin. 

Împotriva Deciziei Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 16 mai 2018  a fost depus 
recurs. 

Prin Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 11 decembrie 2018 
(redactată la 10 ianuarie 2019) a fost respins ca inadmisibil recursul declarat de avocat. 

Instanțele naționale nu au dorit să ia în considerare motivele invocate de apărare. Atrag 
atenția că, instanțele naționale în deciziile sale de condamnare adoptată în privința lui Antonișen V. 
reține de o manieră actul de învinuire a procurorului. De asemenea, instanțele naționale fac referire 
foarte succint și neproporțional la declarațiile inculpatului, precum și la versiunea apărării 
materializată în susținerile verbale. 

Din Deciziile instanţelor naționale nu urmează analiza probelor în privința inculpatului, 
precum și prin ce probe concrete sunt confirmate circumstanțele de fapt reținute în sarcina 
inculpatului Antonișen V. La fel, nu au fost precizate circumstanțele ce au servit ca motiv de a 
concluziona prezența indicilor de calificare în acțiunile inculpatului. Instanțele naționale au susținut 
numai concluzia generală privind volumul învinuirii dovedite întru totul fără a argumenta în 
privința inculpatului Antonișen V. (dar și în privința altor inculpați pe acest dosar) și privind 
încadrarea juridică a acțiunilor lui Antonișen V. Astfel, consider că hotărîrea instanţei de apel nu 
este motivată sub aspectul condamnării. 

  În acest context menționez că CEDO a apreciat că practica judiciară neunitară este contrară 
principiului siguranţei publice, care este implicită în ansamblul articolelor Convenţiei şi constituie 
unul din elementele fundamentale ale statului de drept. 

Instanțele n-au reținut că conform normelor codului de procedură penală și jurisprudenței 
CEDO care prevede că dacă din probele administrate în cauză nu rezultă cu certitudine că 
inculpatul a săvârşit fapta pentru care a fost dedus judecăţii, în favoarea acestuia operează 
principiul de drept „in dubio pro reo” se regăseşte în art. 6 par. 2 din Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului, şi reflectă prezumţia de nevinovăţie, care, în general, este un drept protejat de 
CEDO și de Constituție, iar în particular constituie și o regulă a probatoriului prin postulatul 
menţionat. 

În acest context menționez că  Curtea Europeană în Cauza Constantin Florea împotriva 
României (Cererea nr. 21534/05, 19 iunie 2012) subliniază că prezumţia de nevinovăţie consacrată 
la art. 6 § 2 face parte din elementele noţiunii de proces echitabil în materie penală, prevăzut la 
paragraful 1 (Deweer împotriva Belgiei, 27 februarie 1980, pct. 56, seria A nr. 35) şi trebuie 
interpretată având în vedere jurisprudenţa Curţii în domeniu. Curtea a examinat deja cereri din 
punct de vedere al celor două paragrafe coroborate (Bernard împotriva Franţei, 23 aprilie 1998, pct. 
37, Culegere de hotărâri şi decizii 1998-II, şi Janosevic împotriva Suediei, nr. 34619/97, pct. 96, 
CEDO 2002-VII) şi a hotărât că art. 6 § 2 reglementa întreaga procedură, indiferent de rezultatul 
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procesului şi inclusiv în cazul în care acestea au fost oprite ca urmare a intervenţiei prescripţiei 
(Minelli împotriva Elveţiei, 25 martie 1983, pct. 25 şi urm., seria A nr. 62, şi Didu). 

Ignorarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi încălcarea prevederilor art. 
24 şi art. 26 din Codul de procedură penală lezează dreptul inculpatului la un proces echitabil, drept 
garantat de art.6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. 

Vinovăţia persoanei în săvârşirea faptei se consideră dovedită numai în cazul când instanţa de 
judecată, călăuzindu-se de principiul prezumţiei nevinovăţiei, cercetând nemijlocit toate probele 
prezentate, iar îndoielile, care nu pot fi înlăturate, fiind interpretate în favoarea inculpatului şi în 
limita unei proceduri legale, a dat răspunsuri la toate chestiunile prevăzute în art. 385 Cod de 
procedură penală. 

Instanțele n-au reținut că pentru un probatoriu legal la pronunţarea unei hotărâri de 
condamnare a inculpatului, declaraţiile acuzatorii ale martorilor urmau a fi obţinute cu respectarea 
principiilor nemijlocirii, oralităţii şi contradictorialităţii judecării cauzei (în cazul nostru martorul 
Pasecnic Gleb n-a fost audiat în instanța de judecată și instanța a refuzat aducerea forțată a 
martorului). 

În acest sens, menționez că, potrivit legislaţiei în vigoare „Martorii acuzării se audiază din 
nou în cazul în care depoziţiile lor constituie o mărturie acuzatorie, susceptibilă să întemeieze într-
un mod substanţial condamnarea învinuitului (hotărârea CEDO Spînu vs România din 29.04.2008). 
În conformitate cu prevederile art.26 alin.(3) Cod de procedură penală, sarcina prezentării probelor 
învinuirii îi revine procurorului. Curtea Europeană în hotărârea Capean vs Belgia din 13.01.2005, a 
constatat că, în domeniul penal, problema administrării probelor trebuie să fie abordată din punctul 
de vedere al art.6 §2 şi e obligatoriu, inter alia, ca sarcina de a prezenta probe să-i revină acuzării. 
Nerespectarea jurisprudenţei Curţii Europene şi încălcarea prevederilor art.24 şi art.26 din Codul de 
procedură penală, care îl obligă pe acuzatorul de stat, să solicite audierea inculpatului în instanţa de 
apel şi să prezinte în şedinţa de judecată anumite probe (inclusiv a anumitor martori ai acuzării) în 
susţinerea acuzaţiilor penale aduse inculpatului, urmează să fie apreciată ca nesusţinere a 
acuzaţiilor penale în privinţa inculpatului. 

Prin urmare, probatoriul decisiv pe care instanţa de apel şi-a întemeiat hotărârea de 
condamnare a lui Antonișen V. a fost obţinut contrar principiilor nemijlocirii, oralităţii şi 
contradictorialităţii judecării cauzei. 

Dat fiind faptul ca condamnatul a fost invinuit de comiterea unei infractiuni grave, ar fi firesc 
ca probele care satu la baza acestor invinuiri sa fie, astfel cum prevede art. 95 al. (1) CPP, 
pertinente, concludente si utile. De asemenea, conform prevederilor art. 93 al. (1) CPP, probele 
administrate trebuie sa conduca la constatarea existentei infractiunii, la identificarea faptuitorului, 
la constatarea vinovatiei si la stabilirea altor imprejurari importante pentru justa solutionare a 
cauzei. Mai mult decit atît la incriminarea si demonstrarea vinovatiei de astfel de infractiuni 
probele urmeaza sa a fi directe, excluzind admiterea probelor mediane in acest sens. Aceste aspecte 
insa nu au fost indeplinite in urma cercetarii penale a cauzei in discutie si nici in urma cercetarii 
judecatoresti. Acuzatorul de stat a adus discursul sau in fata instantei pentru sustinerea invinuririi 
unilateral, a omis obligatiunea sa in vederea faptului stabilirii tuturor circumstantelor, adica cit cele 
de invinuire atit si cele de dezvinovatire. Cercetind in cadrul sedintelor de judecata cazul penal 
discutat sub aspectul art. 188 alin. 2 CP ce i se incrimina lui Antonisen Vladislav, apararea ajunge 
la concluzia, ca vina ultimului nu a fost dovedita. 

Mai multdecît atît, din partea inculpatului Antonisen Vladislav nu s-a evidentiat careva 
actiuni criminale pentru a demonstra participarea lui cu intentie in cazul dat. La fel nu s-a constatat 
si demonstrat intentia si intelegerea prealabila intre ceilalti participanti pentru savirsirea infractiunii 
prin participatie. 

Articolul 188 Tilharia CP al RM prevede atacul savirsit asupra unei persoane în scopul 
sustragerii bunurilor, insotit de violenta periculoasa pentru viata sau sanatatea persoanei agresate 
ori de amenintare cu aplicarea unei asemenea violente. Mentionam instantei ca astfel de actiuni nu 
se regasesc in comportamentul lui Antonisen Vladislav. Astfel spus, insasi partea vatamata Cislari, 
fiind interogat atit in cadrul anchetei penale precum și în cadrul sentintei de judecata a concretizat, 
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ca din partea lui Antonisen Vladislav,  Ceachir si Colev nu au fost nu au intreprinse nici un fel de 
de actiuni de tilharie. Mai mult, nu a discutat cu ei, nu-i cunoaste si nici o relatie cu ei nu are. 

In cadrul procesului judiciar din partea apararii a fost inaintata cererea in vederea declararii 
nulitatii anumitor probe care au fost administrate de catre acuzare la ancheta penala cu incalcarea 
legislatiei in vigoare. 

Consider că cerere a fost una motivata, intemeiata si legala, care urma a fi admisa si 
satisfacuta. La acest capitol apararea atrage atentia Instantei la faptul, ca in cadrul dezbaterii cererii 
discutate, acuzarea nu a adus contraargumente veridice, utile si nu a demonstrat contrariul pentru a-
si mentine pozitia de probare a invinuirii. 

Însă problema abordata in cadrul sedintelor de judecata si discutata a fost respinsă absolut 
nemotivat de catre prima instanta, cit si de Instanta de Apel ceea ce consideram, ca este o incalcare 
a dreptului la un proces echitabil. Așa zisele probe prezentate de catre acuzare în instanta si 
cercetate, de fapt si de drept sunt mijloace probatorii, care s-a constatat, ca sunt niste presupuneri in 
vederea invinuirii aduse lui Antonisen Vladislav. 

In cadrul cercetarii judecatoresti de catre acuzare a fost anexata la materialele dosarului 
sentinta de condamnare a cet. Pasencic Gleb, prin care ultimul a fost condamnat pentru savirsirea 
infractiunii in baza art. 188 alin. 2 CP in participatie cu Antonisen Vladislav si altii. Chiar daca 
acesta proba este un lucru judecat, pentru cercetarea cazului nostru, apararea a inaintat cerere, ca 
condamnatul Pasencic Gleb sa fie interogat in calitate de martor. 

 Aceasta cerere a fost Inaintata Instantei in vederea judecarii cauzei sub aspectul unui proces 
echitabil si respectiv de a nu incalca dreptul la un proces echitabil si a dreptului la aparare a 
celorlalti inculpati. 

Prin incheierea Instantei cererea a fost admisa si prin care s-a dispus interogarea lui Pasencic 
Gleb in calitate de martor in procesul discutat. Condamnatului Pasencic Gleb i s-a atribuit calitate 
de martor. Ulterior martorul Pasencic Gleb fiind citat legal a refuzat sa participe sau sa faca 
declaratii. Urmare acestui refuz, apararea a solicitat aducerea fortata a martorului in Instanta pentru 
a fi interogat, insa Instanta de judecata a refuzat dispunerea aducerii fortate. In astfel de 
circumstante apararea considera incheierea Instantei nemotivata si neintemeiata, iar prin aceasta 
solutie s-a incalcat grav dreptul la un proces echitabil si dreptul la aparare. 

Reiesind din prevederile legale prevazute la art. 24 CPP RM consider, ca a fost incalcat 
principiul contradictorial in procesul penal. Mai mult, modul si calea de aparare in procesul penal 
este ales exclusiv de catre partea apararii si in cazul dat concret, concursul Instantei era necesar si 
respectiv Instanta urma de a lua toate masurile si de a permite partii apararii de a-si realiza modul si 
calea de aparare eficient.Reiesind din cele mentionate si anume faptul, ca din partea Instantei de 
judecata a fost ingradit dreptul la o aparare eficienta prin neadmiterea cererii de a fi adus fortat 
martorul Pasencic Gleb pentru a fi interogat, consider, ca sentinta in privinta lui Pasencic Gleb nu 
poate avea statut de proba si urmeaza a fi exclusa. 

Astfel se impun de a fi constatate si aplicabile prevederile legale in baza ert. 94 al.(1) p. 6, 9 
CPP care prevad expres ca ,, în procesul penal nu pot fi admise ca probe si prin urmare, se exclud 
din dosar nu pot fi prezentate in instanta si nu pot fi expuse la baza unei hotariri datele care au fost 
obisnuite dintr-o sursa care este imposibil de a fi verificata si fara a fi cercetate, in modul stabilit, in 
sedinta de judecata.” 

In baza principiului contradictorialitatii in procesul penal, sarcina probatiunii in sedintele de 
judecata in prima instanta si in instanta de apel revine acuzatorului de stat. In hotarirea CtEDO 
Cappean vs Belgia din 13.01.2005 a fost constatat ca in domeniul penal problema administrarii 
probelor trebuie sa fie abordata din punctul de vedere al art. 6 par. 2 si e obligatoriu, inter alia, ca 
sarcina de a prezenta probe sa-i revina acuzarii. 

In aceste conditii, Apararea considera ca vina lui Antonisen Vladislav in savirsirea 
infractiunii prevazuta de art. 188 alin. 2 CP nu a fost dovedita, iar o sentinta de condamnare nu 
poate fi bazata pe presupuneri, deoarece in urma cercetarii judecatoresti, vina inclupatului in 
savirsirea infractiunii urmeaza a fi confirmata prin ansamblu de probe cercetate de instanta de 
judecata conform art. 389 CPP. 
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La fel, sentinta de condamnare nu poate fi bazata in mod exclusiv ori in principal de 
declaratiile partii vatamate depuse in cadrul urmaririi penale, si in cadrul anchetei judiciare, in 
acelasi context, constituie incalcare esentiala dispozitiilor a prezentului cod, la administrarea 
probelor, violarea drepturilor si libertatilor constitutionale ale persoanei sau a prevederilor legii 
procesuale penale prin privarea participantilor la proces de aceste drepturi sau prin ingradirea 
drepturilor garantate, fapt care a influentat sau a putut influenta autenticitatea informatiei obtinute a 
documentului sau a obiectului ( art. 94 alin. 2 CPP ). 

In astfel de conditii se constata o incalcare grava si anume dreptul la un proces echitabil, 
drept consfintit prin legea nationala si cea internationala (art. 19 CPP si art. 6 CEDO ). Insa 
constatam, ca din partea primei Instante s-a omis obligatiunea respectarii legislatiei in vigoare in 
acest sens. 

Un alt aspect al partii probatorii, de sustinere a invinurii de catre acuzare il prezinta corpurile 
delicte atasate la materialele dosarului. 

Reiesind din faptul examinarii acestor probe s-a constatat, că la savirsirea infractiunii de 
tilharie din partea condamnatului Pasencic Gleb a fost folosit automobilul ,,Mercedes”, care-i 
apartine cu drept de proprietate lui Antonisen Vladislav. 

Într-adevăr corpul delict a fost folosit pentru savirsirea infractiunii de catre Pasencic Gleb, 
acest fapt nu este negat nici de Antonisen Vladislav, însa prin declaratiile ultimului s-a constatat că 
Antonisen Vladislav nu a cunoscut motivul si intentiile lui Pasencic Gleb la momentul serii de 
05.03.2016, nici nu a banuit ca Pasencic Gleb ar putea comite vre-o infractiune. 

Raportat la, vinovatia si intentia inculpatului Antonisen Vladislav, nu au fost aduse probe 
concrete, care sa sustina acuzarea Procurorului. Asa dar, prin actul de acuzare se dispune concret 
ca, Antonisen Vladislav a savirsit infractiunea de tilharie, adica atac savirsit asupra unei persoane 
in scopul sustragerii bunurilor, insotit de violenta periculoasa pentru viata si sanatatea persoanei 
agresate ori amenintarea si aplicarea unei asemenea violente de doua sau mai multe persoane, cu 
aplicarea armei, cu cauzarea de daune in proportii considerabile.  

Astfel intentia presupune atitudinea psihica constienta si volitiva a persoanei in procesul 
comiterii infractiunii, care, impreuna cu motivul si scopul constituie latura subiectiva a infractiunii. 
Intentia astfel cum se poate deduce din prevederile legale presupune un anumit interval de timp la 
aparitia ideii de a savirsi infractiunea pina la realizarea ei.  

De regula in acest interval de timp persoana planuieste si se pregateste de savirsirea 
infractiunii, creindu-si conditii favorbaile. 

Ori, in cauza noastra inculpatul Antonisen Vladislav reiesind din circumstantele cauzei 
stabilite nu a dispus de astfel de timp si cu atit mai mult nu a fost pregatit. Mai mult din declaratiile 
lui Antonisen Vladislav, Ceachir si Colev s-a constatat cu certitudine, ca nici unul din ei nu 
cunosteau scopul sau intentia lui Pasencic Gleb sau a altor persoane participante, care de fapt se fac 
vinovate de savirsirea actiunilor criminale. Inculpatul Antonisen Vladislav a explicat, ca fara nici o 
intrebare, la rugamintea lui Reih A si Pasencic Cleb le-au transmis automobilul sau de model 
,,Mercedes’’ si cu alte persoane pe care le-a cunoscut atunci seara ( Colev si Ceachir ) s-a deplasat 
cu un alt automobil prin Chisinau pentru a se distra. Concretizez, ca Antonisen Vladislav nu 
cunoaste or. Chisinau, adica sectoare sau denumiri de strazi. Aceste declaratii sunt sustinute si de 
inculpatii Ceachir si Colev fiind interogati in cadrul anchetei dosarului. 

Inculpatul Antonisen Vladislav la moment, adica la ziua de astazi isi da bine seama, ca 
infractorii Reih A. si Pasencic Gleb, stabiliti de catre organul de urmarire penala cu ajutorul lui, de 
fapt au folosit automobilul de model ,,Mercedes’’ pentru savirsirea infractiunii, fara acordul lui 
Antonisen Vladislav si fara a-l initia asupra actiunilor infractionale care s-au produs ulterior. 
Inculpatul Antonisen Vladislav a fost activ la descoperirea infractiunii si la stabilirea faptuitorilor 
acestei infractiuni in cadrul anchetei penale. Tot el a conlucrat cu organul de urmarire penala, a 
facut declaratii, a participat la toate actiunile de urmarire penala in vederea stabilirii adevarului. 

Inculpatul Antonisen Vladislav recunoaste, care fara de cunostinta a transmis automobilul sau 
infractorilor si prin astfel de actiune a favorizat savirsirea infractiunii propriu zise. Ii pare rau de 
cele intimplate, se caieste sincer, dar totodata considera, ca de fapt Reih A. Si Pasencic Gleb s-au 
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folosit de increderea lui, au abuzat de relatia de prietenie si l-au implicat in aceasta crima doar prin 
folosirea automobilului sau. In aceasta ordine de idei, apararea solicita recalificarea actiunilor lui 
Antonisen Vladislav in acest proces sub aspectul prevederilor art. 323 CP. Apararea considera ca in 
cadrul procesului au fost constatate circumstante atenuante potrivit art. 76 CP RM si anume: 
Savirsirea pentru prima data a unei infractiuni mai putin grave. 

Contribuirea activa la descoperirea crimei, la identificarea infractorilor, recunoasterea 
vinovatiei in sensul calificativului art. 323 CP RM. Caracteristica de la locul de trai si munca a lui 
Antonisen Vladislav, ca o persoana pozitiva, disciplonata, responsabila de actiunile sale, fapte 
descrise in actele anexate la materialele dosarului. 

Nu este social periculos si este angajat oficial in cimpul muncii. Circumstante agravante 
conform art. 77 CP RM in cauza data nu au fost stabilite. Consideram, ca sentinta emisa de 
Judecatoria Chisinau sediul Central din 25.01.2017 precum si Hotarirea Curtii de Apel Chisinau 
din 16.05.2018 este una nemotivata, neintemeiat, constatam, ca din partea Instantei nu s-a luat 
atitudine vis-a-vis de analiza, argumentele si motivele aduse de catre aparare, in astfel de conditii se 
constata, ca s-a incalcat dreptul la un proces echitabil si cazul a fost expus prin sentinta unilateral, 
adica numai in partea de a invinui. 

Conform prevederilor  art.26  alin.(3)  Cod  de  procedură  penală,  judecătorul  nu  trebuie  să  
fie  predispus  să accepte concluziile date  de organul  de urmărire  penală în defavoarea 
inculpaţilor  sau să înceapă  o judecată de la ideea preconcepută că acesta a comis o infracţiune ce 
constituie obiectul învinuirii. 

Astfel, consider că Instanţa  de  apel  a  examinat  pur  formal  apelul declarat, nu s-a 
clarificat care circumstanţe sunt relevante pentru prezenta cauză, a adoptat o soluţie neargumentată 
la modul cuvenit. 

De asemenea consider că instanţa de apel pripit şi nemotivat au concluzionat despre vinovăţia 
inculpatului Antonișen V. în comiterea  infracţiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 188 alin. (2) 
lit. b), e), f) Cod penal.  

Analizînd şi verificînd probele pe cauză prin prisma prevederilor art. 101 Cod de procedură 
penală, în acţiunile lui Antonișen V. lipseşte componenţa de infracţiune prevăzută de art. 42 alin. 
(5), art. 188 alin. (2) lit. b), e), f) Cod penal.  

Astfel,  consider că, instanțele naționale și organul învinuirii de stat  nu a respectat 
prevederile legale şi nu  s-au pronunţat argumentat asupra faptului existenţei infracţiunii în 
acţiunile inculpatului Antonișen V. prin prisma art. 52 Cod Penal  ,,se consideră componenţă a 
infracţiunii totalitatea semnelor obiective şi subiective, stabilite de legea penală, ce califică o faptă 
prejudiciabilă drept infracţiune concretă”.  

Remarc că, nu este întrunită latura obiectivă a infracțiunii prevăzute de art. art. 188 alin. (2) 
lit. b), e), f) Cod penal exprimată prin acțiunea de contrabandă. De asemenea nu este întrunită nici 
latura subiectivă a infracțiunii prevăzute de art. 188 alin. (2) lit. b), e), f)  Cod penal. Astfel, 
consider cu certitudine, că lipseşte latura obiectivă, cît şi cea subiectivă a infracţiunii incriminate 
inculpatului Antonișen V. 

Instanța de apel n-a reținut că, din învinuire  nu urmează analiza probelor în privința 
inculpatului Antonișen V., precum și prin ce probe concrete sunt confirmate circumstanțele de fapt 
reținute în sarcina inculpatului Antonișen V.. De asemenaea instanșa de apel n-a reținut că în 
rechizitoriu, nu au fost precizate circumstanțele ce au servit ca motiv de a concluziona prezența 
indicilor de calificare în acțiunile inculpatului Antonișen V.  

Consider, că organul învinuirii de stat pripit şi nemotivat a concluzionat despre vinovăţia 
inculpatului Antonișen V. în comiterea  infracţiunii prevăzute de art. art. 188 alin. (2) lit. b), e), f) 
Cod penal.  

Astfel,  consider că, instanţa de apel nu a respectat prevederile legale şi nu s-au pronunţat 
argumentat asupra faptului existenţei infracţiunii în acţiunile inculpatului V. Antonișen prin prisma 
art. 52 Cod Penal  ,,se consideră componenţă a infracţiunii totalitatea semnelor obiective şi 
subiective, stabilite de legea penală, ce califică o faptă prejudiciabilă drept infracţiune concretă”. 
Conform art. 385 CPP, la adoptarea sentinţei, instanţa de judecată soluţionează chestiunile, 
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inclusiv: dacă a avut loc fapta de săvîrşirea căreia este învinuit inculpatul şi, dacă fapta întruneşte 
elementele infracţiunii şi de care anume lege penală este prevăzută ea şi, respectiv în partea 
descriptivă a sentinţei de condamnare, potrivit art. 394 CPP, trebuie să cuprindă nu numai 
descrierea faptei criminale, dar şi încadrarea juridică a acţiunilor inculpatului. În acest aspect, se 
relevă, că atît rechizitoriul, cît şi decizia instanței de apel, conţin o încadrare juridică imprecisă a 
faptei incriminate inculpatului V. Antonișen în baza art. 42 alin. (5), art. 188 alin. (2) lit. b), e), f) 
Cod penal. 

Remarc că, conform prevederilor art. 8 alin. (3) în coroborare art. 389 alin. (1) din Codul de 
procedură penală, sentinţa de condamnare se adoptă numai în condiţia în care, în urma cercetării 
judecătoreşti, vinovăţia inculpatului în săvîrşirea infracţiunii a fost confirmată prin ansamblul de 
probe exacte, cercetate de instanţa de judecată, cînd toate versiunile au fost verificate, iar 
divergenţele au fost lichidate şi apreciate corespunzător. Toate dubiile în probarea învinuirii care nu 
pot fi înlăturate se interpretează în favoarea inculpatului. 

 Or, în sensul Art. 6 din CEDO, instanțele de judecată trebuie să indice cu suficientă claritate 
motivele pe care se întemeiază hotărîrile, iar avînd în vedere caracterul determinant al concluziilor 
sale, noțiunile ce implică o apreciere a faptelor supuse examinării. Instanțele judecătorești vor ține 
cont de de faptul că sentința de condamnare trebuie să se bazeze de probe exacte, cînd toate 
versiunile au fost verificate, iar divergențele apărute au fost înlăturate și apreciate în modul 
corespunzător. 

 Or, din cele relatate mai sus, rezultă că instanţa de judecată n-a constatat în sensul noţiunii de 
infracţiune prevăzute de art. 14 Cod penal, elementele obligatorii a componenţei de infracţiune: 
dacă faptă este prejudiciabilă, dacă fapta este săvîrşită cu vinovăţie. De aici rezultă că, nu există 
nici componenţa de infracţiune prevăzută de art. art. 188 alin. (2) lit. b), e), f) Cod penal (care este 
o infracţiune materială).  

 În consecinţă,  se impune raţionamentul de achitare a inculpatului, din motivul că nu există 
faptul infracţiunii.  

Analizînd la o justă valoare probele acumulate la examinarea dosarului penal, concid că 
Deciziile  instanțelor sunt  neîntemeiate,iar probele denotă atît absenţa faptei infracţionale la 
adoptarea  deciziei sus-menţionate, cît şi absenţa componenţei de infracţiune in acţiunile 
inculpatului V. Antonișen, fapt ce impune adoptarea unei hotărîri de achitare.  

Menţionez că, instanţele la fel n-au apreciat că procurorul avea obligaţia de a rectifica erorile 
comise cu privire la formularea unei învinuiri în strictă conformitate cu cerinţele art. 6 CEDO, 
înainte de a sesiza instanţa de judecată, ceea ce nu s-a întîmplat. 

Suplimentar, menţionez că, conform art. 8 alin. (3), 24 alin. (2), 325 alin. (1), 389 alin. (2) 
Cod de procedură penală, prevăd că instanţa judecătorească nu este organ de urmărire penală, nu se 
manifestă în favoarea acuzării sau a apărării şi nu exprimă alte interese decît interesele legii.  

Judecarea cauzei în primă  instanţă se efectuează numai în limitele învinuirii formulate în 
rechizitoriu. Concluziile despre vinovăţia persoanei de săvîrşirea infracţiunii şi sentinţa de 
condamnare nu pot fi întemeiate pe presupuneri, iar toate dubiile în probarea învinuirii se 
interpretează doar în favoarea inculpatului.   

Potrivit jurisprudenţei constante a CtEDO, chiar dacă dispoziţiile art. 6 paragraful 1 din 
Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale impun 
instanţelor naţionale să-şi motiveze deciziile (a se vedea în acest sens cauza Boldea vs. România), 
această obligaţie nu presupune existenţa unor răspunsuri detaliate la fiecare problemă ridicată, fiind 
suficient să fie examinate în mod real problemele esenţiale care au fost supuse spre judecată 
instanţei, iar în considerentele hotărârii trebuie să se regăsească argumentele care au stat la baza 
pronunţării acesteia.  

În continuarea aceluiași gând, Curtea Europeană a consemnat în repetate rânduri că, la 
judecarea cauzei de către instanţa de apel şi la adoptarea deciziei, aceasta nu se poate limita la 
preluarea totală sau parţială a motivării formulate de instanţa de fond, ci trebuie să analizeze din 
nou cauza, în fapt şi în drept, şi să răspundă argumentat la criticile şi mijloacele de apărare invocate 
de părţi, or, doar astfel se demonstrează că părţile au fost auzite în cadrul examinării acestei cauze 
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penale. Cu toate acestea, verificând decizia recurată, se constată că instanţele nu a analizat punctual 
criticile invocate de inculpat, ci s-a limitat doar la expunerea unor fraze generale, menţionând că: 
„... instanța corect a stabilit situația de fapt și deși inculpații nu și-au recunoscut vina în săvârșirea 
infracțiunilor imputate, vinovăția acestora este dovedită pe deplin.”  

Conform art. 100 alin. (4) Cod de procedură penală, toate probele administrate în cauza 
penală vor fi verificate sub toate aspectele, complet şi obiectiv.  

Verificarea probelor constă în analiza probelor administrate, coroborarea lor cu alte probe, 
administrarea de noi probe şi verificarea sursei din care provin probele, în conformitate cu 
prevederile prezentului cod, prin procedee probatorii respective, iar în conformitate cu art. 101 alin. 
(1) Cod de procedură penală, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al 
pertinenţei, concludenţii, utilităţii şi veridicităţii ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de 
vedere al coroborării lor. Având la bază raţionamentele expuse,  

Instanța de recurs, instanţa de apel și cea de fond la examinarea cauzei nu a cercetat probele 
prezentate de către partea acuzării sub toate aspectele, nu le-a verificat şi analizat prin prisma 
pertinenţei, concludenţii, utilităţii şi veridicităţii lor, iar în ansamblu - din punct de vedere al 
coroborării acestora şi nu şi-au motivat soluţia adoptată, de asemenea instanţele  nu au făcut o 
analiză minuţioasă a chestiunilor de fapt criticate de părţi şi astfel nu a soluţionat fondul declarat.  

În contextul dat, se specifică că pentru corectitudinea judecării prezentei cauze este important 
de a analiza minuţios toate probele acumulate în dosar, întrucât aprecierea probelor este unul din 
cele mai importante momente ale procesului penal, iar justa apreciere contribuie la elucidarea 
adevărului şi la echitatea procedurii desfăşurate pentru toate părţile la proces, or, în decizia 
instanţei de apel lipseşte analiza şi aprecierea probelor. 

 În atare circumstanţe, se relevă că au fost încălcate prevederile art. 394 alin.(1) pct. 2) Cod 
de procedură penală, unde este stipulat expres că, partea descriptivă a hotărârii de condamnare 
trebuie să cuprindă probele pe care se întemeiază concluziile instanței de judecată și motivele 
pentru care instanța a respins alte probe. În consecinţă, procedându-se în asemenea mod, instanţa de 
apel a admis încălcarea art. 6 paragraful 1 al Convenţiei Europene, potrivit căruia - „... orice 
persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, (...) a cauzei sale, de către o instanţă 
independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în 
materie penală îndreptată împotriva sa”.  

În particular, instanţele nu au respins argumentat toate alegaţiile inculpatului invocate şi nu a 
formulat o motivare corespunzătoare vizavi de chestiunile care au importanţă decisivă în cauză, 
prin ce a admis eroarea de drept prescrisă de pct. 6) alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală.  

Rezumând cele menţionate supra, instanţele urmau să cerceteze minuţios aspectele învinuirii 
înaintate lui Antonișen V. în baza art. 188 alin.(2) lit. d), e), f) Cod penal, să verifice şi să aprecieze 
conform prevederilor art. 101 Cod de procedură penală fiecare probă din punct de vedere al 
pertinenţei, concludenţii, utilităţii şi veridicităţii ei, iar toate probele în ansamblu din punct de 
vedere al coroborării acestora şi să-şi argumenteze corespunzător concluziile trasate pe marginea 
alegaţiilor expuse de părţi, ceea ce s-a omis. 
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DISTORSIONAREA DISCURSULUI POLITIC PRIN INTERMEDIUL ȘTIRILOR FALSE 
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 Rezumat:În acest articol autorul analizează fenomenul discursului politic și a influenței 
negative a știrilor false în promovarea acestora.Este menționat că discursul politic se află în 
interacțiune cu puterea și manipularea.Autorul subliniază că știrile false au intenția de a induce în 
eroare,de a deteriora reputația,de a răspîndi în mediul online dezinformarea  publicului.Sunt 
analizate mai multe tipuri de știri false,precum și recomandările privind identificarea știrilor 
false.Utilizînd exemple concludente autorul evidențiază fenomenul știrilor false din mass-media din  
Republica Moldova. În concluzie autorul subliniază că pentru a învinge acest fenomen negativ sunt 
necesare noi instrumente și metode. 
 Cuvinte-cheie:Discurs politic,manipulare,putere politică,limbaj politic,fake news,actori 
politici,tehnologii de comunicare,campanie electorală,dezinformare,sistem informațional. 
 Summary:In this article, the author analyzes the phenomenon of political discourse and the 
negative influence of fake news in promoting them. It is mentioned that political discourse is in 
interaction with power and manipulation.The author points out that the fake news is intended to 
mislead, damage the reputation, spread the misinformation of the public in the online 
environment.Several types of fake news are analyzed, as well as recommendations regarding the 
identification of fake news. Using conclusive examples, the author highlights the phenomenon of 
fake news in the Moldovan media.In conclusion, the author points out that new tools and methods 
are needed to overcome this negative phenomenon. 
 Keywords:Political speech, manipulation, political power, political language, fake news, 
political actors, communication technologies, electoral campaign, misinformation, information 
system. 
 

Introducere 
Discursul politic (transmis direct sau prin mass-media) e foarte prezent într-o societate 

modernă şi joacă, incontestabil, prin consecinţele sale, un rol important în viaţa contemporană. Într-
o mare măsură, politica este o activitate lingvistică, de comunicare, manifestată prin dialog şi 
urmărind persuasiunea.   
 Câtă vreme filologia şi lingvistica au fost interesate de texte scrise şi mai ales de literatură, 
discursului politic i-a lipsit prestigiul care să-l transforme în obiect de studiu ştiinţific. În a doua 
jumătate a secolului al XX-lea, el şi-a găsit totuşi locul în cercetările de lingvistică, stilistică şi 
retorică, fiind inclus între limbajele de specialitate sau studiat în manifestările sale argumentative. 
În spaţiul românesc, limbajul politicii contemporane a fost însă un subiect de cercetare ocolit, în 
primul rând pentru că cenzura regimului comunist excludea posibilitatea unei descrieri obiective, 
inevitabil critice. De abia în ultimii ani au apărut mai multe studii, consacrate în special limbajului 
totalitar, aşa-numitei „limbi de lemn”. Comunicarea politică actuală este descrisă mai adesea dintr-o 
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perspectivă politologică (interesată de relaţii, conţinuturi, ideologie, strategii), mai mult decât dintr-
una lingvistică. 

În genere, discursul politic este studiat în legătură cu relaţiile de putere şi cu manipularea. În 
descrierea şi interpretarea limbajului politic se manifestă însă un mare pericol: al lipsei de 
obiectivitate şi chiar al refuzului unui efort de obiectivare; foarte adesea preferinţele, atitudinea, 
orientarea politică a specialistului influenţează cercetarea, împingând-o către o critică excesivă a 
discursului adversarului şi către o toleranţă ridicată faţă de cel al orientărilor simpatizate. [1,p.11] 

În fața unui auditoriu sau electorat oamenii politici recurg la limbajul cel mai eficace în 
aducerea în prim-plan a „pachetului” lor de teze și soluții, pentru a trezi interes și a convinge. Într-
un discurs politic corelației dintre limbaj și ideile emise este foarte importantă. Ideile pot îmbrăca 
forme extrem de variate, dar numai unele dintr-acestea creează impresii vii și profunde. Aceste 
forme privilegiate ale gândirii și expunerii sunt figurile de stil sau tropii care, prin efectul lor mai 
mult sau mai puțin izbutit, ne îndepărtează de ceea ce ar fi exprimarea simplă și banală a ideilor. A 
da elementului verbal, în orice tip de comunicare (oratorică, poetică, politică, chiar în cea de toate 
zilele), o altă semnificație decât cea uzuală e un procedeu natural și spontan al spiritului uman. 
 La mărirea expresivității contribuie multiple procedee – de gândire, de gramatică, de 
sintactică, de modificare de sens a cuvintelor, de expresie a imaginației sau a emotivității.  Diverse 
domenii, precum epistemologia, logica, psihologia, poetica, retorica, sociologia, politologia califică 
şi descriu unele concepte logico-lingvistice prin intermediul altora cu scopul de a asimila ce este 
necunoscut prin intermediul a ceea ce este cunoscut prin tranzacţiile de identificare, comparaţie şi 
juxtapunere, o modalitatea de a înţelege un context sau un concept prin intermediul altuia, de a 
structura o experienţă în termenii unei alteia. Este vorba despre trecerea dinspre particular, 
cunoscut, vizibil apropiat, analizabil, investigabil către general, misterios, îndepărtat, inaccesibil, 
aşa cum menţionează Ştefan Avădanei [2, p. 11].  

O modalitate a discursului politic sunt știrile false (din eng. fake news),ce reprezintă un tip 
de jurnalism galben sau de propagandă, care constă în răspândirea de informații false difuzate prin 
mass-media tradițională sau prin social media tradițională precum TV sau ziare. Știrile false sunt 
scrise și publicate cu intenția de a induce în eroare, în scopul de a deteriora reputația unei agenții, 
entități sau persoane, precum și pentru câștig financiar sau politic, de multe ori folosind titluri 
senzaționale, necinstite, sau pur și simplu fabricate pentru a crește numărul de cititori, pentru 
răspândirea în mediul online și pentru venituri prin click-uri pe Internet.,ele dezinformează în mod 
intenționat și diferă de satiră sau parodie, care sunt destinate pentru a amuza publicul, în loc să îl 
inducă în eroare. 

Relevanța știrilor false a crescut în sistemul politic contemporan. Pentru mass-media, 
capacitatea de a atrage cititori la site-urile lor este necesară pentru a genera venituri din  publicitate 
online. Dacă publicarea unui material cu conținut fals atrage utilizatori, acest lucru aduce beneficii 
agenților de publicitate și îmbunătățește opiniile. Accesul la venituri din publicitate online, creșterea 
polarizării politice și popularitatea platformelor de social media precum Facebook au fost toate 
implicate în răspândirea de știri false, care concurează cu știri legitime.  
Știrile false subminează mass-media serioasă și face dificilă promovarea știrilor importante de către 
jurnaliști. O analiză a companiei de media Buzzfeed a constatat că cele mai importante 20 fake 
news despre alegerile prezidențiale din SUA din 2016 au primit mai multă atenție pe Facebook 
decât cele mai importante 20 de știri despre alegerilor de la canalele mass-media majore.  
Mulți oameni au murit din cauza știrilor false. Oameni au fost atacați fizic pentru povești false 
răspândite de mass-media, iar știrile false despre anti-vaccinare au cauzat grave epidemii de boli 
care puteau fi prevenite, și care au cauzat handicapuri și decese pentru adulți și copii.[3] 

Există mai multe tipuri  de știri false: 
1. satiră sau parodie ("nici o intenție de a provoca daune, dar are potențialul de a păcăli") 
2. conexiuni false ("când titluri, efecte vizuale sau legendele unor poze sau grafice nu susțin 

conținutul") 
3. conținut înșelător ("utilizarea înșelătoare de informații pentru a afecta o persoană") 
4. context fals ("când conținutul autentic este îmbinat cu informații contextuale false") 
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5. conținut "impostor" ("când sursele autentice sunt înlocuite cu surse false) 
6. cținut manipulat ("când informații sau imagini autentice sunt manipulate pentru a induce în 

eroare", e.g. fotografie "falsificată") 
7. conținut fabricat ("conținutul nou este 100% fals, conceput pentru a înșela și a face rău") Cu 

referire la identificarea știrilor false International Federation of Library Associations and 
InstitutionsInternational Federation of Library Associations (IFLA) a publicat un ghid (a se 
vedea poza alăturată) pentru a ajuta cititorii să recunoască știrile false. Principalele 
recomandări sunt: 

8. Verifică  sursa articolului (pentru a înțelege misiunea și scopul) 
9. Citește dincolo de titlu (pentru a întelege întreaga poveste) 
10. Verifică autori (pentru a vedea dacă aceștia sunt reali și credibili) 
11. Evaluează sursele auxiliare (pentru a te asigura că sprijină mesajele articolului) 
12. Verifică data publicării (pentru a vedea dacă povestea mai este relevantă) 
13. Verifică dacă este o glumă sau nu (pentru a determina dacă articolul este menit să fie satiră) 
14. Revizuiește-ți propriile prejudecăți (pentru a vedea dacă acestea afectează judecata) 
15. Adresează-te unui expert (pentru a obține confirmare de la persoane care lucrează în 

domeniu).[4] 
Fake news a fost de obicei studiat de-a lungul a patru linii: caracterizarea, crearea, circulația 
și combaterea. Modul de caracterizare a științelor false a fost o preocuparea  majoră în 
literatura de cercetare, deoarece definiția termenului este contestată.  
Cercetătorii au încercat să studieze diferite tipuri de informații false. Creația se referă la 

producerea de știri false adesea produse cu o motivație financiară, politică sau socială. Circulația de 
știri false se referă la diferite moduri în care informațiile false au fost desemnate și amplificate 
adesea prin tehnologii de comunicare, cum ar fi social - media și motoarele  de căutare. [5] 

Trebuie de menționat că actorii politici au fost de asemenea implicați în generarea și 
difuzarea de știri false, în special în timpul alegerilor electorale. În context,Donald Trump a fost 
ales președinte ajutat și de fenomenul „fake news”. În campania electorală din SUA au fost 
„aruncate” voit în mediul online informații eronate despre Hillary Clinton. S-a spus că ar fi grav 
bolnavă sau că ar fi vândut arme grupării teroriste Stat Islamic. Unele dintre aceste informații au 
fost preluate inclusiv de site-urile mari de știri și de televiziunile americane, alimentând astfel 
teoriile conspirației. De altfel, Facebook a fost implicat, în primăvara anului trecut, într-un scandal 
cu implicații grave la nivel mondial. Datele a 87 de milioane de utilizatori, au fost accesate de către 
compania Cambridge Analytica în mod nedrept. În Marea Britanie au fost afectați în jur de 1 milion 
de oameni, iar rezultatul ar fi fost Brexit . În SUA, informațiile sustrase de Cambridge Analytica ar 
fi fost utilizate în campania prezidențială a lui Donald Trump din 2016 și ar fi contribuit decisiv la 
alegerea acestuia în funcție. Facebook a fost amendată deja în Marea Britanie în urma scandalului 
Cambridge Analytic. 

Știrile false au predominat și în sistemul mass-media din Republica Moldova, au fost 
publicate articole precum  că în Republica Moldova, cu privire la o potențială suspendare a 
acordului de asociere și a regimului liberalizat de vize cu UE. Minciuna dată a fost vociferată de 
liderul Platformei DA, Andrei Năstase. Politicianul a declarat într-un interviu pentru Tribuna.md că 
dacă moldovenii vor vota la alegeri Partidul Democrat, vor fi nevoiți să meargă în UE cu vize.La 
fel, publicul a fost speriat cu războiul care ar începe în Republica Moldova. Astfel, site-ul de falsuri 
Register-expert-news-24h.info a anunțat că: „Sandu și Dodon cheamă armata Rusă din Transnistria 
să lupte la Chișinău”, iar alt site de minciuni Stiri-de-urgenta.info a titrat: „RĂZBOIUL bate la ușă: 
sute de tancuri rusești au trecut granița Moldovei azi dimineață” și „Rusia este pregătită de 
invazie!”. Aceste informații sunt totalmente false. 
Fals: Maia Sandu l-a eliberat din închisoare pe Filat și a acceptat 40 de mii de migranți sirieni 
Același site de falsuri Stiri-de-urgenta.info a anunțat că „Vlad Filat eliberat din închisoare, de către 
noul prim-ministru Maia Sandu...”, dar și că „Maia Sandu a acceptat 40 de mii de imigranți sirieni 
în Republica Moldova”. Aceste informații sunt false: prim-ministru M. Sandu nu a eliberat pe 
nimeni din închisoare, nu a declarat asemenea intenții și nici nu poate face acest lucru, iar falsul cu 
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migranții sirieni a fost utilizat pe larg în scop de dezinformare și discreditare a Maiei Sandu și în 
timpul campaniei electorale pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova din 2016.[6] 

Pentru nerespectarea prevederilor legale privind reflectarea campaniilor electorale furnizorii de 
servicii mass-media riscă sancțiuni graduale (articolul 13 din Codul serviciilor media audiovizuale), 
precum și sancțiuni diferențiate pentru încălcarea altor prevederi din legea audiovizuală şi a 
prevederilor Codului electoral: 

a. Avertizare publică - pentru o primă încălcare a articolului 70 (Particularităţile reflectării 
scrutinelor) alineat (2), (6)  şi (11)  din Codul electoral; 

b.  Amendă de la 5000 de lei la 10000de lei – pentru comiterea repetată a încălcărilor 
enunţate mai sus; 

c. Amendă de la 10000 de lei la 15000 de lei – pentru admiterea repetată a încălcărilor 
prevăzute la litera b) şi pentru nerespectarea prevederilor articolului 69 (Principiile generale 
privind reflectarea alegerilor de către mijloacele de informare în masă) alineat (5) şi (6) şi 
ale articolului 70 alineat (3)-(5), Cod electoral; 

d. Amendă de la 15000 de lei la 20000 de lei  - pentru comiterea repetată a încălcărilor 
enunţate la litera c) dar şi pentru nerespectarea prevederilor articolului 70 alineat (9) şi (10) 
din Codul electoral; 

e. Urmează amendă în valoare de 25000 de lei la 30000 pentru furnizorii de servicii mass-
media, care au comis în mod repetat, în decurs de 12 luni încălcările specificate la litera d). 
Pentru încălcarea repetată a celor invocate în acest punct, furnizorii de servicii mass-media 
riscă suspendarea licenţei de emisie, care se aplică doar după ce au fost aplicate gradual 
toate sancţiunile prevăzute de norma legală. O ultimă sancţiune ar fi retragerea licenţei de 
emisie, care se face în condiţiile articolului 27 al Codului serviciilor media audiovizuale. 

În concluzie e necesar de subliniat,că dezinformarea nu est un fenomen nou, dar noile tehnologii 
de comunicare au făcut mai ușor ca niciodată producerea și distribuirea falsității și minciunilor 
îmbrăcate ca știri pentru a obține încredere. Preocupările societății care ridică dezinformarea sunt 
numeroase. Pentru noi dezbaterea despre dezinformare a fost o amintire valoroasă a rădăcinilor 
jurnalismului: evaluarea critică a informațiilor și surselor, responsabilitatea și codurile etice de 
conduită. Eforturile sporite de îmbunătățire a transparenței, atât în ecologia informațiilor despre 
platforme, câ și în metodele moderne, pe termen lung pot crește încrederea în modul în care 
informațiile sunt gestionate și amplificate de platforme. Pentru a învinge încălcările de manipulare 
ale diferiților actori, sunt necesare noi instrumente și metode – inclusiv alfabetizarea informațiilor și  
media – pentru a identifica și detecta conținutul manipulat, fie ca text, imagini, video-clipuri sau 
audio. În loc să impună aplicare legilor pentru eliminarea falselor știri, care a devenit un termen 
politizat, actorii și instituțiile politice ar trebui să recunoscă faptul că aceștia au un rol important în 
imbunătățirea calității sistemului informațional, prin finanțarea cercetării și prin sprijinirea mass-
media independente. 
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RЕFОRMЕ LА NІVЕL NАȚІОNАL ȘІ ІNTЕRNАȚІОNАL РЕNTRU РRОTЕСȚІА 
MЕDІULUІ ÎNСОNJURĂTОR. СОNSЕСІNȚЕLЕ RЕFОRMЕLОR 

Nаtіоnаl аnd іntеrnаtіоnаl rеfоrms fоr еnvіrоnmеntаl рrоtесtіоn. Thе соnsеquеnсеs оf thеsе 
rеfоrms 
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REZUMAT: Actualitatea. Рrоtесţіа mеdіuluі соnstіtuіе о рrоblеmă dе о іmроrtаnţă glоbаlă, саrе 
trеbuіе să dеvіnă о рrіоrіtаtе nаţіоnаlă, dеоаrесе vіzеаză în mоd dіrесt соndіţііlе dе vіаţă şі 
sănătаtеа рорulаţіеі, rеаlіzаrеа іntеrеsеlоr есоnоmісе, рrесum şі сарасіtăţіlе dе dеzvоltаrе 
durаbіlă а sосіеtăţіі. 

În саdrul асеstuі аrtісоl sunt dеsсrіse асțіunіlе Rерublісіі Mоldоvа în vеdеrеа рrоtесțіеі 
mеdіuluі înсоnjurătоr, рrесum șі асțіunіlе întrерrіnsе lа nіvеl іntеrnаțіоnаl în sсорul rеduсеrіі 
еfесtuluі асțіunіі umаnе аsuрrа nаturіі. La momentul actual, domeniul protecţiei mediului dispune 
de unele particularităţi de administrare. Astfel, la momentul actual, statul, ca instituţie politică care 
îşi exercită autoritatea suverană asupra unui teritoriu şi a uneipopulaţii este responsabil de 
calitatea mediului natural, de asigurarea indivizilor actuali şi a celorviitori cu condiţii de trai 
benefice pentru dezvoltarea fizică şi psihică a lor.  

Scopulcercetariiсоnstă în аnаlіzа асțіunіlоr, rеfоrmеlоr întrерrіnsе dе Rерublіса Mоldоvа 
șі аltе stаtе în vеdеrеа рrоtесțіеі mеdіuluі înсоnjurătоr șі rеduсеrіі еfесtеlоr асțіunіі umаnе аsuрrа 
саlіtățіі mеdіuluі înсоnjurătоr, рrесum șі а соnsесіnțеlоr rеsіmțіtе în urmа асеstоr асțіunі. 
Elucidarea nivelului teoretic prin prisma abordărilor istoriografice de bază, a instituţiei protecţiee 
mediului la nivel internaţional şi naţional.În vederea atingerii scopului dat a fost preconizat ca 
obiectiv abordarea noţională a problemei protecţiei mediului din punct de vedere teoretico-
istoriografic. 
Metode de cercetare ştiinţifică aplicate printer care sunt: metoda istorică, metoda logică, metoda 
statistică, metoda sociologică şi metoda comparativă. 
Rezulatele obţinute în prezenta lucrare pentru prima dată în literatura de specialitate autohtonă 
sunt realizate cercetări de analiză a cadrului teoretico-istotiografic a protecţiei mediului şi a 
instituţiilor aferente problemei protecţiei mediului. 
Сuvіntе-сhеіе: mеdіul înсоnjurătоr, роluаrе, рrоtесțіа mеdіuluі înсоnjurătоr, nаtură, rеsursе 
nаturаle. 
 
ABSTRACT:The importants envіrоnmеntаl рrоtесtіоn іs а glоbаl рrоblеm, whісh must bесоmе а 
nаtіоnаl рrіоrіty, bесаusе іt dіrесtly tаrgеts thе lіvіng аnd hеаlth соndіtіоns оf thе рорulаtіоn, thе 
rеаlіzаtіоn оf есоnоmіс іntеrеsts, аs wеll аs thе сарасіtіеs fоr sustаіnаblе sосіеty dеvеlорmеnt. 

Thіs аrtісlе dеsсrіbеs thе асtіоns оf thе Rерublіс оf Mоldоvа fоr thе еnvіrоnmеntаl 
рrоtесtіоn, аs wеll аs асtіоns tаkеn аt іntеrnаtіоnаl lеvеl tо rеduсе thе еffесt оf humаn асtіоn оn 
nаturе. At present, the field of environmental protection has some administration features. Thus, at 
present, the state, as a political institution exercising its sovereign authority over a territory and a 
population, is responsible for the quality of the natural environment, for ensuring the present and 
future individuals with beneficial living conditions for their physical and mental development 

The purpose of the anаlіzаtion of the anаlіzаtion асţіunіlоr соnsits paper, şі mоldоvа 
rеfоrmеlоr аltе rерublіса incarерrіnsе stаtе by in Vеdеrеа рrоtесţіеі асţіunіі mеdіuluі umаnе inсоr 
аsuрrа şі саlіtăţіі rеduсеrіі mеdіuluі еfесtеlоr, рrесum şі асеstоr а urmа соnsесіnţеlоr асţіunі. 
Elucidate rеsіmţіtеin terms of approaches theoretical basic Historiographic, of the institution of 
Environmental protection at international and national level. In order to achieve this goal, the 
notional approach of the problem of environmental protection from the theoretical-historiographic 
point of view was envisaged as an objective of approaches theoretical basic Historiographic, of the 
institution of environmental protection at international and national level. In order to achieve this 
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goal, the notional approach of the problem of environmental protection from the theoretical-
historiographic point of view was envisaged as an objective.  

Scientific research methods applied to the printer which are: the historical method, the 
logical method, the statistical method, the sociological method and the comparative method. 

 The results obtained in the present paper for the first time in the local specialty literature 
are carried out research analyzes of the theoretical-histotypical framework of environmental 
protection and of the institutions related to the environmental protection problem. 
Kеy-wоrds: еnvіrоnmеnt, роllutіоn, еnvіrоnmеntаl рrоtесtіоn, nаturе, nаturаl rеsоurсеs. 
 
Іntrоduсеrе. Еxіstеnţа unuі mеdіu сurаt соntrіbuіе іnсоntеstаbіl lа аsіgurаrеа drерturіlоr 
fundаmеntаlе аlе оmuluі рrеvăzutе dе Соnstіtuţіа Rерublісіі Mоldоvа: drерtul lа vіаţă şі drерtul lа 
sănătаtеа fіzісă şі mоrаlă. Асеаstа іmрlісă рăstrаrеа саlіtăţіі рrіnсіраlеlоr соmроnеntе аlе mеdіuluі 
(а аеruluі, ареі, sоluluі, flоrеі şі fаunеі), în соndіţііlе unеі dеzvоltărі durаbіlе. 

Са urmаrе а sсhіmbărіlоr рrоdusе ре раrсursul ultіmіlоr аnі în sосіеtаtеа nоаstră, în 
struсturа есоnоmіеі nаţіоnаlе, dаr şі în саdrul lеgіslаtіv еxіstеnt, а арărut nесеsіtаtеа еlаbоrărіі unеі 
роlіtісі сlаrе în dоmеnіul рrоtесţіеі mеdіuluі, саrе: 

a) să dеtеrmіnе рrіnсірііlе dе bаză şі рrіоrіtăţіlе în dоmеnіul рrоtесţіеі mеdіuluі, utіlіzărіі 
rаţіоnаlе а rеsursеlоr nаturаlе şі аl dеzvоltărіі durаbіlе а ţărіі; 

b) să аsіgurе sіnеrgіsmul іmрlеmеntărіі оblіgаţііlоr іntеrnаţіоnаlе аsumаtе dе Rерublіса 
Mоldоvа şі rеаlіzаrеа саdruluі роlіtіс рrіn рrіsmа іntеgrărіі еurореnе; 

с) să соnstіtuіе bаzа rеfоrmеі іnstіtuţіоnаlе şі соnsоlіdărіі сарасіtăţіlоr dе іmрlеmеntаrе а 
саdruluі роlіtіс şі lеgіslаtіv în dоmеnіul рrоtесţіеі mеdіuluі şі utіlіzărіі durаbіlе а rеsursеlоr 
nаturаlе. 
Rеfоrmа tuturоr dоmеnііlоr есоnоmіеі nаţіоnаlе а соndіţіоnаt nесеsіtаtеа sсhіmbărіі аtіtudіnіі fаţă 
dе fоlоsіrеа rеsursеlоr nаturаlе, а рrоmоvărіі unеі dеzvоltărі есоnоmісе şі sосіаlе соmраtіbіlе сu 
mеdіul înсоnjurătоr. 

Dоmеnіul рrоtесţіа mеdіuluі еstе rеglеmеntаt dе un sеt dе асtе lеgіslаtіvе şі nоrmаtіvе, 
еlаbоrаtе, аdорtаtе şі, duрă саz, mоdіfісаtе соnfоrm соndіţііlоr şі рrеvеdеrіlоr nоі dе рrоtесţіе а 
mеdіuluі. Mаі mult dесît аtît, unеlе dіntrе асеstеа аu fоst rасоrdаtе, раrţіаl, lа рrеvеdеrіlе lеgіslаţіеі 
dе mеdіu а Unіunіі Еurореnе.  
            I.Reforme la nivel național pentru protecția mediului.   
La fel ca şi alte ţări din regiune, Moldova se confruntă cu numeroase probleme semnificative în 
domeniul mediului. Managementul insuficient al deşeurilor solide cauzează poluarea solului, 
aerului şi a apei; managementul inadecvat al pădurilor şi practicile agricole neraţionale cauzează 
degradarea solului şi pierderea biodiversităţii; rîurile mici, fîntînile sînt puternic poluate din cauza 
activităţilor agricole, a infrastructurii de epurare a apelor învechite, a depozitării ilegale a deşeurilor 
şi a dejecţiilor animaliere; activităţile industriale şi numărul mare de maşini vechi cauzează 
poluarea aerului în zonele urbane, iar lipsa surselor regenerabile de energie induce nesiguranţa 
energetică şi contribuie la schimbarea climei. 

Ca urmare a schimbărilor produse pe parcursul ultimilor ani în societatea noastră, în 
structura economiei naţionale, dar şi în cadrul legislativ existent, a apărut necesitatea elaborării unei 
politici clare în domeniul protecţiei mediului, care: 

a) să determine principiile de bază şi priorităţile în domeniul protecţiei mediului, utilizării 
raţionale a resurselor naturale şi al dezvoltării durabile a ţării; 

b) să asigure sinergismul implementării obligaţiilor internaţionale asumate de Republica 
Moldova şi realizarea cadrului politic prin prisma integrării europene; 

c) să constituie baza reformei instituţionale şi consolidării capacităţilor de implementare a 
cadrului politic şi legislativ în domeniul protecţiei mediului şi utilizării durabile a resurselor 
naturale. 

Procesul de integrare europeană reprezintă o provocare a sectorului de mediu şi include două 
mari direcţii de acţiune: armonizarea legislaţiei naţionale de mediu cu acquisul comunitar din sector 
şi reforma instituţională, care presupune dezvoltarea unui mecanism instituţional capabil să pună în 
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aplicare cadrul legislativ nou-adoptat. Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 (în continuare – 
Strategie) vizează exact aceste provocări şi tinde să constituie documentul-cheie în planificarea 
strategică a acţiunilor ce vor fi întreprinse în următorii zece ani [3].  

Scopul Strategiei este de a garanta populaţiei Republicii Moldova dreptul la un mediu 
durabil nepoluat şi sănătos, în armonie cu dezvoltarea economică şi bunăstarea socială. Iar 
Obiectivul general al Strategiei rezidă în crearea unui sistem eficient de management de mediu, 
care să contribuie la creşterea calităţii factorilor de mediu şi să asigure populaţiei dreptul la un 
mediu natural curat, sănătos şi durabil. 

La momentul actual, cadrul de politici de mediu este în proces de dezvoltare şi cuprinde 
cîteva documente de politici sectoriale, care reflectă obiective şi direcţii de acţiune în diferite 
domenii, cum ar fi gestionarea deşeurilor şi a substanţelor chimice, prevenirea poluării, conservarea 
biodiversităţii, alimentarea cu apă şi canalizarea, deşertificarea, silvicultura ş.a. Însă o mare parte 
din aceste documente conţin concepţii depăşite, care trebuie actualizate, iar pentru unele 
componente şi aspecte de mediu, (protecţia aerului atmosferic, solului, resurselor minerale utile) 
este necesară elaborarea documentelor de politici. 

Astfel, perfectarea cadrului de politici şi legislativ de mediu este una dintre condiţiile de 
realizare a tendinţelor de dezvoltare a ţării: integrarea în Uniunea Europeană, promovarea 
economiei verzi şi dezvoltarea durabilă. Strategia pune  accentul pe aprobarea noului cadru politic, 
legislativ şi normativ de mediu, perfectat în conformitate cu cerinţele, directivele şi standardele 
Uniunii Europene. Armonizarea legislaţiei de mediu la prevederile directivelor Uniunii Europene 
din domeniu presupune reformarea următoarelor sectoare: 

- guvernarea de mediu şi integrarea mediului în alte documente de politici sectoriale; 
- calitatea aerului; 
- calitatea apei şi managementul resurselor de apă; 
- managementul deşeurilor; 
- protecţia naturii; 
- poluarea industrială şi riscurile industriale; 
- substanţele chimice. 
Strategia propune, pentru primii 4-5 ani, realizarea unei reforme instituţionale esenţiale în 

sectorul de mediu, prin care se intenţionează reorganizarea instituţiilor specializate, crearea unor 
instituţii noi, în scopul îmbunătăţirii capacităţilor operaţionale şi al optimizării cheltuielilor publice. 
Astfel, în anul 2018 în baza Hotărîrii Guvernului nr. 549 din 13.06.2018 cu privire la constituirea, 
organizarea și funcționarea Agenției de Mediu, a fost creată Agenția de Mediu, ca autoritate 
administrativă subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, 
responsabilă de implementarea politicii statului în domeniul protecției mediului[13]. 

În anul 2018 a intrat în vigoare Legea nr. 11 din 02 martie 2017 privind evaluarea strategică 
de mediu, care are drept scop evaluarea posibilelor efecte asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii 
populaţiei. Obiectul evaluării strategice de mediu sînt proiectele planurilor şi programelor elaborate 
la nivel naţional şi local, care pot avea un impact semnificativ asupra mediului în Republica 
Moldova sau în alte state. Anul 2018 a fost marcat de un șir de reforme implementate de Guvernul 
Republicii Moldova în perspectiva consolidării instituțiilor de stat, inclusiv în domeniul controlului 
ecologic[9].  

Conform Strategiei reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru 
anii 2013-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1021 din 16 decembrie, 2013 a fost efectuat 
un studiu comprehensiv și o analiză a funcțiilor de inspecție și control în Republica Moldova. 

Scopul lucrării a fost în identificarea provocărilor curente cu care se confruntă Guvernul în 
procesul de promovare a reformelor în cadrul legal și instituțional din domeniul inspecțiilor și 
controalelor de stat. Analiza funcțiilor și competențelor organelor de control, a generat fuziuni ale 
acestor organe, inclusiv a celor din domeniul protecției mediului. Astfel, prin contopirea 
Inspectoratului Ecologic de Stat cu Serviciul Piscicol a fost creat Inspectoratul pentru Protecția 
Mediului.  
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Evident, crearea unor noi instituții implică procese administrativ-juridice privind 
reglementarea competențelor, funcțiilor și atribuțiilor, fapt care se regăsește în Regulamentul cu 
privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului pentru Protecția Mediului aprobat în baza 
hotărârii Guvernului nr. 548 din 13.06.2018 (HG nr.548/2018).   

Ca rezultat al reformei instituționale Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) este 
unicul organ de control în domeniul protecției mediului cu un spectru larg de competențe în diferite 
domenii, precum protecția aerului atmosferic, protecția resurselor acvatice, protecția florei, faunei și 
ariilor naturale protejate, protecția solului și subsolului, gestionarea deșeurilor și a substanțelor 
chimice utilizate.  

Prin urmare, prevenirea și contracararea cazurilor de încălcare a legislației privind protecția 
mediului și utilizarea rațională a resurselor naturale reprezintă o funcție de bază, prevăzută de pct. 9, 
subpct.2) al HG nr.548/2018. Locul și rolul oricărei verigi a sistemului de drept poate fi determinat 
prin studierea, în primul rând, a obiectului reglementării, a metodei și principiilor de bază aplicate. 

Anul 2018 a marcat prin reforme nu doar organele de control, dar și cele de drept precum 
este Procuratura. Astfel, în cadrul Procuraturii Generale a Republicii Moldova a fost creată Secția 
investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice (SIFMI) în componența Direcției 
politici, reforme și protecția intereselor societății.  

În virtutea acestui fapt, au fost stabilite relații de colaborare dintre IPM și SIFMI, care au 
dus la abordarea comună a problemelor privind protecția mediului și folosirea resurselor naturale, 
iar în temeiul materialelor acumulate de IPM au fost desfășurate activități de cercetare penală amplă 
a mai multor cauze privind utilizarea nerațională sau abuzivă a resurselor naturale.  

Prin urmare, au fost create condiții optime pentru conlucrarea cu organele de drept în 
vederea contracarării abuzurilor și exploatării neraționale a resurselor naturale, inclusiv pentru 
menținerea echilibrului ecologic și stării naturale a componentelor de mediu[9]. 

Dezvoltarea durabilă și promovarea economiei verzi reprezintă priorități de dezvoltare 
pentru Republica Moldova. Acestea își găsesc reflectarea în principalele documente de politici ale 
Guvernului, în special în Strategia Națională de Dezvoltare Moldova–2020, Strategia energetică–
2030, Strategia de dezvoltare a sectorului IMM pentru anii 2012-2020, Foaia de parcurs pentru 
ameliorarea competitivității, Strategia de dezvoltare a agriculturii 2013–2020 şi proiectul Strategiei 
de mediu 2014–2023, examinat în prezent de Guvern. Acestea sunt totodată parte a angajamentelor 
Republicii Moldova față de partenerii de dezvoltare ai țării din exterior.  

Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană urmărește expres asigurarea dezvoltării durabile 
şi promovarea economiei verzi în țara noastră. Prin semnarea Acordului, Republica Moldova se 
angajează să armonizeze legislaţia națională la cea europeană și să asigure integrarea prevederilor 
de protecție a mediului, utilizarea rațională aresurselor și eficiență energetică, în toate sectoarele 
economiei naționale și ale vieții sociale. 

Ministerul Economiei a început implementarea conceptului de economie verde, acțiune ce 
va conduce la creşterea bunăstării sociale și a capitalului uman, reducând în mod semnificativ 
riscurile de mediu și problemele ecologice, cu scopul realizării unei dezvoltări durabile şi eradicării 
sărăciei. Economia verde înseamnă de fapt un mediu economic cu efecte mai puţin nocive asupra 
mediului înconjurător şi cu beneficii substanţiale asupra societăţii şi fiecărui individ în parte. 

În acest sens, Ministerul Economiei a aderat la programe și platforme internaționale în 
domeniul economiei verzi, precum Programul „Ecologizarea economiei în Vecinătatea Estică”, 
Parteneriatul Estic (Greening economies in the Eastern Neighbourhood Countries, EaP Green 
Programme), Platforma pentru Industria Verde ş.a.  

EaP GREEN este un program regional, care este în curs de implementare pentru a asista 
țările Parteneriatului estic ale Uniunii Europene (EaP) în tranziția lor către economia verde. 
Programul răspunde angajamentelor asumate de către țările Parteneriatului Estic inclusiv și țara 
noastră șa forumuri internaționale:Summit-ul de la Varșovia privind Parteneriatul Estic; a șaptea 
Conferință ministerială  „Un mediu pentru Europa” și Conferința ONU pentru dezvoltarea durabilă 
„Rio +20”. În cadrul programului EaP GREEN se preconizează susținerea politicilor naționale și 
implementarea unor proiecte pilot în scopul demonstrării eficienței EaP GREEN. 
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Fără îndoială, este important de a susține procesele europene și a implementa experiența 
acumulată în statele comunitare, inițiativele europene în domeniul protecției mediului, inclusiv a 
aerului atmosferic, cum ar fi:  

a. „Mediul înconjurător pentru Europa”, care prevede necesitatea unei colaborări mai strânse 
a țărilor europene în vederea combaterii poluării tranfrontaliere a mediului; 
 b. „Mediul și sănătatea” – o acțiune de amploare, care a devenit tradițională la nivel 
european. Dezvoltarea economică și social-culturală la nivel local, național și regional pune 
accentul pe îmbunătățirea sănătății populației în relație cu calitatea factorilor de mediu.  

În acest scop se propun următoarele soluții:  
1. Integrarea cerințelor de sănătate și mediu în reformele politice și economice;  
2. Perfecționarea structurii organizatorice a administrării sănătății în relație cu mediul și 

susținerea inițiativei Uniunii Europene care presupune: - deplasarea în oraș fără propriul automobil; 
- utilizarea la maximum a transportului public de pasageri; - crearea zonelor pietonale; - crearea 
posibilităților de practicare a ciclismului și altele.  

3. Implementarea sistemelor de management sanitar și ecologic la întreprinderi și asigurarea 
controlului intern, etc.;  

4. Crearea bazei pentru asigurarea ocrotirii sănătății populației în relație cu mediul, 
asigurarea populației cu apă și alimente de bună calitate, protecția sanitară a bazinelor de apă, a 
solului, managementul substanțelor toxice, deșeurilor, asigurarea radioprotecției, supravegherea 
permanentă a calității aerului atmosferic;  

5. Definirea problemelor medicale și ecologice prioritare și identificarea proiectelor urgente 
în cele mai vulnerabile zone cu aspect igienic. 

Obiectivele pentru anul 2019 sunt orientate la consolidarea instituțională și atribuțională a 
reformei Inspectoratului pentru Protecția Mediului și realizarea 197 activităților preconizate în 
planul de activitate a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pentru a. 2019, 
care cuprind următoarele măsuri:  

▪ Consolidarea capacității de comunicare între subdiviziunile specializate reformate, între 
IPM și alte autorități și structuri de mediu și raportarea operativă a activității către autoritățile 
ierarhic superioare, în primul rând către Minister.  

▪ Colaborarea eficientă cu autoritățile administrației publice centrale si locale pentru 
soluționarea efectivă a problemelor protecției mediului și utilizării resurselor naturale și prin 
intermediul inspectării și controlului ecologic de stat.  

▪ Combaterea efectivă a contravențiilor de mediu, a braconajului și tăierilor ilicite în fondul 
forestier și pe terenurile cu culturi silvice, de deteriorare și furt a resurselor naturale.  

▪ Acordarea asistenței metodologice și organizatorice administrației publice locale, agenților 
economici referitor la protecția mediului, utilizarea rațională a resurselor naturale și gestionarea 
corectă a deșeurilor.  

▪ Respectarea graficelor controalelor planificate și aplicarea listelor de verificare pe domenii, 
fortificând controlul ecologic prin intermediul controalelor inopinate. 
 ▪ Consolidarea capacităților profesionale a inspectorilor și experților în domeniul mediului din 
structurile reformate ale Inspectoratului. 
 ▪ Monitorizarea surselor de poluare a apelor și aerului atmosferic cu impact major de mediu, 
supravegherea efectivă a ariilor naturale protejate de stat.  

▪ Popularizarea utilizării raționale a resurselor naturale și protecției mediului, promovarea 
educației ecologice prin mijloace mass-media, întruniri publice, ore ecologice și primirea cetățenilor 
în audiență[14]. 
ІІ. Rеfоrmе іntеrnаțіоnаlе рrіvіnd рrоtесțіа mеdіuluі înсоnjurătоr 
          Politica de mediu europeană se bazează pe principiile precauției, prevenirii, corectării poluării 
la sursă și „poluatorul plătește”. Principiul precauției este un instrument de gestionare a riscurilor 
care poate fi invocat în cazul în care există o incertitudine științifică cu privire la un posibil risc la 
adresa sănătății umane sau a mediului, provenit dintr-o anumită acțiune sau politică. De exemplu, în 
cazul în care apar incertitudini cu privire la posibilele efecte periculoase ale unui produs și în cazul 
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în care ele persistă în urma unei evaluări științifice obiective, pot fi furnizate instrucțiuni de 
interzicere a distribuției produsului sau de eliminare a sa de pe piață.  

Principiul „poluatorul plătește” este pus în aplicare prin intermediul Directivei privind 
răspunderea pentru mediul înconjurător, care vizează prevenirea sau remedierea daunelor aduse 
mediului (și anume, speciilor sau habitatelor naturale protejate, apei și solului). Operatorii care 
desfășoară anumite activități profesionale, precum transportul de substanțe periculoase sau activități 
care presupun evacuări în apă, trebuie să ia măsuri preventive în cazul unei amenințări iminente la 
adresa mediului. 

UE are un rol fundamental în cadrul negocierilor internaționale în domeniul mediului. UE 
este parte la numeroase acorduri globale, regionale sau subregionale în domeniul mediului care 
vizează o gamă largă de chestiuni, printre care protecția naturii și biodiversitatea, schimbările 
climatice și poluarea transfrontalieră a aerului sau a apei. La cea de a zecea Conferință a părților la 
Convenția privind diversitatea biologică, organizată la Nagoya (Japonia) în 2010, UE a adus o 
contribuție majoră la stabilirea unui acord privind o strategie globală pentru stoparea pierderii 
biodiversității până în 2020. 

 De asemenea, Uniunea a contribuit la elaborarea mai multor acorduri internaționale majore 
adoptate în 2015 la nivelul ONU, cum ar fi Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă (care include 
cele 17 obiective globale de dezvoltare durabilă (ODD) și cele 169 de ținte aferente acestora), 
Acordul de la Paris privind schimbările climatice și Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor 
de dezastre. Totodată, în același an, Uniunea a devenit parte la Convenția privind comerțul 
internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES)[15]. 
Anumite proiecte (private sau publice) care ar putea avea efecte semnificative asupra mediului, de 
exemplu, construirea unei autostrăzi sau a unui aeroport, fac obiectul unei evaluări a impactului 
asupra mediului (EIM). De asemenea, o serie de planuri și programe publice (de exemplu, privind 
destinația terenurilor, transportul, energia, deșeurile sau agricultura) fac obiectul unui proces similar 
care poartă denumirea de evaluare strategică de mediu (SEA). În cazul acesteia, aspectele ecologice 
sunt deja integrate în etapa de planificare, iar posibilele consecințe se iau în considerare înainte de 
aprobarea sau autorizarea unui proiect, în vederea asigurării unui nivel sporit de protecție a 
mediului. În ambele situații, consultarea publicului reprezintă un aspect fundamental. Acest lucru se 
datorează Convenției de la Aarhus, un acord multilateral de mediu sub auspiciile Comisiei 
Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (UNECE), care a intrat în vigoare în 
2001 și la care UE și toate statele sale membre sunt părți. Convenția garantează publicului trei 
drepturi: dreptul cetățenilor de a participa la luarea Deciziilor în probleme de mediu, dreptul de 
acces la informațiile referitoare la mediu deținute de autoritățile publice (de exemplu, privind starea 
mediului sau starea sănătății oamenilor în cazul în care aceasta este afectată de starea mediului) 
și dreptul de acces la justiție în cazul încălcării celorlalte două drepturi[14]. 

În mai 2016, Comisia a lansat “Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu”, un nou 
instrument care are rolul de a contribui la punerea în aplicare pe deplin a legislației UE în domeniul 
mediului, care este strâns legat de verificarea adecvării (Programul privind o reglementare adecvată 
și funcțională - REFIT) obligațiilor de monitorizare și raportare în domeniul politicii de mediu, în 
vederea simplificării sale și a reducerii costurilor. 
ІІІ. Соnsесіnțеlе rеfоrmеlоr nаțіоаlе șі іntеrnаțіоnаlе 

În Rерublіса Mоldоvа rеfоrmеlе іmрlеmеntаtе în dоmеnіul mеdіuluі înсоnjurătоr аu аvut 
drерt соnsесіnță аdорtаrеа mаі multоr lеgі, strаtеgіі, рrоgrаmе șі рlаnurі. Сrеаrеа Mіnіstеruluі 
Mеdіuluі în 1998 а îmbunătățіt struсturа șі stаndаrdеlе dе funсțіоnаrе а іnstіtuțііlоr dе mеdіu.  

Соnsесіnțеlе асеstоr rеfоrmе s-аu mаtеrіаlіzаt nu dоаr рrіn арrоbаrеа unоr асtе lеgіslаtіvе-
nоrmаtіvе, dаr șі рrіn арlісаrеа unоr sаnсțіunі fіnаnсіаrе реntru реrsоаnеlе се nu rеsресt 
рrеvеdеrіlе lеgіslаtіvе în асеst dоmеnіu.  

Lа nіvеl іntеrnаțіоnаl s-аu оrgаnіzаt mаі multе соnfеrіnțе, rеzultând mаі multе dесlаrаțіі, 
сâtеvа sunt рrеzеntаtе în соntіnuаrе. Соnfеrіnţа dе lа Stосkhоlm а аvut іmеnsul mеrіt dе а fі 
аbоrdаt рrоblеmа рrоtесţіеі mеdіuluі şі а mеtоdеlоr реntru а о аsіgurа dе о mаnіеră glоbаl şіасеаstа 
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în tоаtе sеnsurіlе tеrmеnuluі. Асеаstă vіzіunе șі mеtоdеlе рrоmоvаtе аu іnfluеnțаt еvоluțііlе се аu 
urmаt.  

Аlt rеzultаt іmроrtаnt аl Соnfеrіnțеі dе lа Stосkhоlm în rерrеzіntă Рlаnul dе асțіunе реntru 
Mеdіu.  

În dесеnііlе се аu urmаt Соnfеrіnțеі dе lа Stосkhоlm s-аu аfіrmаt nоі рrоblеmе, сu саrасtеr 
glоbаl, рrесum роluаrеа аtmоsfеrісă lа lungă dіstаnță, dіmіnuаrеа strаtuluі dе оzоn, еfесtul dе sеră 
еtс. Rеzultаtul рrіnсіраl аl асеstоr рrеосuрărі а соnstаt în dосumеntе рrесum: Соnvеnţіа аsuрrа 
роluărіі аtmоsfеrісеtrаnsfrоntаlіеrе ре dіstаnţе lungі, înсhеіаtăblа Gеnеvа lа 13 nоіеmbrіе 1979, 
Соnvеnţіа-саdru dе lа Vіеnа dіn 22 mаrtіе 1985 şі Рrоtосоlul dе lа Mоntrеаl, dіn1989, рrіvіnd 
strаtul dе оzоn еtс . 
 Соnсluzіі. 
           În prezent, se vorbește foarte mult despre poluarea mediului și despre cauzele care conduc la 
o degradare masivă a celor trei elemente vitale naturale: aer, apă și sol.  

Pe cale de consecință, elaborarea unor măsuri de protecția mediului a devenit o problemă 
globală majoră datorită efectelor nocive ale poluării asupra sănătății oamenilor, efecte pe care le 
resimtim tot mai mult. De aceea, elaborarea și respectarea unor măsuri de protecția mediului este 
vitală atât pentru noi cât și pentru un viitor durabil al copiilor noștri. 

La fel ca şi alte ţări din regiune, Moldova se confruntă cu numeroase probleme semnificative 
în domeniul mediului. Managementul insuficient al deşeurilor solide cauzează poluarea solului, 
aerului şi a apei; managementul inadecvat al pădurilor şi practicile agricole neraţionale cauzează 
degradarea solului şi pierderea biodiversităţii; rîurile mici, fîntînile sînt puternic poluate din cauza 
activităţilor agricole, a infrastructurii de epurare a apelor învechite, a depozitării ilegale a deşeurilor 
şi a dejecţiilor animaliere; activităţile industriale şi numărul mare de maşini vechi cauzează 
poluarea aerului în zonele urbane, iar lipsa surselor regenerabile de energie induce nesiguranţa 
energetică şi contribuie la schimbarea climei. 

Elaborarea Strategiei de mediu a fost dictată şi de vectorul politic de integrare europeană al 
ţării noastre, de cerinţele actuale de aliniere a legislaţiei naţionale la prevederile directivelor Uniunii 
Europene şi de asigurare a unei dezvoltări durabile a ţării prin promovarea economiei verzi. 
 Bіblіоgrаfіе 
1. Legea privind deşeurile de producţie şi menajere, № 1347 din 09.10.1997 
2. Legea privind protecţia mediului înconjurător, №.1515–XII din 16.06.1993 
3. Hotărârea Nr.301 din  24.04.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-

2023 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia 
4. Brînza S., Stati V. Tratat de drept penal. Partea specială. Vol. I. Chișinău: Tipografia Centrală, 

2015, 1205 p. 
5. Claudiu Manta. Infracțiunile în domeniul mediului. Privire generală. În: Analele Universităţii 

“Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 2/2009, p. 125-128 
6. Cristian Șaptefrați. Note de curs. Dreptul ecologic. Chișinău, 2013.p. 17 
7. Flore Pop. Premisele cooperării internaționale pentru utilizarea pașnică a energiei nucleare și 

progresele realizate de dreptul nuclear. În:  Transylvanian Review of Administrative Sciences, 
19/2007, p. 60-69 

8. Pșenicinîi Igor. Asistența juridică și combaterea contravențiilor de mediu. În: Anuarul IPM-
2018. „Protecția mediului în Republica Moldova”,154 p. 

9. Veronica Focșa și Maxim Bruma. Managementul deșeurilor și substanțelor chimice. În: Anuarul 
IPM-2018. „Protecția mediului în Republica Moldova”, p.105 

10. Xenofon Ulianovschi. Noțiunea și caracterizarea generală a infracțiunilor ecologice. În : Revista 
Națională de Drept. Nr. 10, 2015 

11. Xenofon Ulianovschi. Noțiunea și caracterizarea generală a infracțiunilor ecologice. În : Revista 
Națională de Drept. Nr. 10, 2015, p.38 

12. http://www.mediu.gov.md/ro/content/despre-noi Accesat la 13.10.2019 
13. http://ies.gov.md/wp-content/uploads/2019/04/04.08-ANUARUL-IPM-2018.pdf Accesat la 

13.10.2019 



쌰҄

91 

14. https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/71/politica-de-mediu-principii-generale-si-
cadrul-de-baza Accesat la 13.10.2019 

15. https://www.usem.md/uploads/files/Note_de_curs_drept_ciclul_1/053_-
_Dreptul_international_al_mediului.pdf accesat la13.10.2019 

16. https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/dreptul-mediului/capitolul-xii-raspunderea-
juridica-in-dreptul-mediului/ Accesat la 12.10.2019 
 

 
 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТОРГОВЛИ 

 
LEGAL ASPECTS OF THE OPERATION OF ELECTRONIC COMMERCE 

 
Морозова В.А., Пузина Н.В. 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 
PuzinaNV@omsu.ru, тел. 89333017000 

 
MorozovaV.A., PuzinaN.V. 

Dostoevsky Omsk State University 
 
Аннотация.В статье рассмотрены вопросы правового регулирования электронной 

торговли на примере некоторых стран. Также изучены правовые документы Комиссии 
ООН по праву международной торговли. Актуальность исследования обусловлена 
отсутствием в некоторых странах правового регулирования активно развивающегося 
рынка электронной торговли. В работе сделан вывод, что не многие страны разработали 
законодательные нормы регулирования электронной торговли. К ним относят США, 
страны ЕС. Россия к числу этих стран еще не присоединилась – в статье рассмотрены 
основные правовые акты и законопроект, регулирующие данную область исследования. 
Метод исследования – контент-анализ. 

Abstract. The article addresses the legal regulation of electronic commerce using the 
example of some countries. Legal documents of the UN Commission on International Trade Law 
were also studied. The relevance of the study is due to the lack of legal regulation of the actively 
developing e-commerce market in some countries. The paper concluded that not many countries 
had developed legislation to regulate electronic commerce. These include the United States, EU 
countries. Russia has not yet joined the list of these countries - the article considers the main legal 
acts and the draft law governing this area of research. Themethodofresearchiscontentanalysis. 

 
Ключевые слова: электронная торговля, правовое регулирование торговли, 

ЮНСИТРАЛ, Ассоциация электронной коммерции. 
Keywords: E-commerce, trade law, UNCITRAL, Electronic Commerce Association. 
 
По мнению некоторых экспертов, правоотношения, связанные с электронной 

торговлей, не отличаются по своей сути от других торговых правоотношений. Такое мнение 
объясняется тем, что электронная торговля – это не новый вид договоров, а 
усовершенствованный способ оформления традиционных обязательств, таких, как купля-
продажа, возмездное оказание услуг, расчеты [1, c. 307] и др. Основным квалифицирующим 
признаком электронной коммерции по отношению к другим гражданско-правовым 
институтам является особый способ передачи данных при заключении сделок, то есть от 
традиционных сделок отличие в основном только в форме заключения, при этом характер и 
содержание правоотношений между сторонами договора не меняется [1, c. 307]. Новые 
формы заключения договоров требуют введения новых правил, поэтому не удивительно, что 
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международные организации, такие как Комиссия ООН по праву международной торговли 
(ЮНСИТРАЛ), Организации экономического развития и содружества (ОЭСР) и 
Международная торговая палата (МТП) заинтересованы в регулировании электронной 
коммерции. Так, в 1996 году ЮНСИТРАЛ приняла Типовой закон об электронной торговле 
[2], а в декабре 1999 года ОЭСР согласовала стандарты электронной торговли [3]. Следует 
отметить, что как Типовой закон, так и названные принципы не имеют обязательной силы. 
Однако на глобальном уровне они служат основой для регулирования электронной 
коммерции. 

Цель Типового закона ЮНСИТРАЛ заключается в следующем [4]: предложить 
странам систему международных правил для создания более безопасной правовой среды для 
электронной коммерции и тем самым облегчить ее использование; обеспечить равное 
обращение пользователям бумажной документации и пользователям компьютерной 
информации (подход «функциональной эквивалентности» [2]). 

Решение ЮНСИТРАЛ о разработке Типового закона было принято по двум основным 
причинам [4]: 

1. В ряде стран существующее законодательство, регулирующее передачу и хранение 
информации, было неполным или устаревшим, поскольку оно не учитывало существование 
электронной коммерции;  

2. Не существовало законодательства, регулирующего электронную коммерцию в 
целом, что приводило к неопределенности в отношении достоверности информации, 
передаваемой через Интернет и представленной в форме, отличной от традиционного 
бумажного документа. 

Кроме того, в настоящее время Типовой закон также используется в качестве 
инструмента для интерпретации существующих международных конвенций и других 
международных документов. 

Другим документом, регулирующим электронную коммерцию и разработанным  
ЮНСИТРАЛ, является Типовой закон об электронных подписях 5 июля 2001 года [5]. Целью 
этого документа является облегчение использования электронных подписей в контексте 
международной коммерческой деятельности.  

Следующая организация, активно занимающаяся вопросами электронной торговли – 
Международная торговая палата [6]. В рамках МТП действуют наряду с Комиссией по 
коммерческому праву и практике отдельные Комиссии по цифровой экономике и Комиссия 
по интеллектуальной собственности [6]. В рамках деятельности МТП был реализован свод 
терминов, используемых в электронной торговле  (ICCeTerms 2004) [7]. Необходимо 
отметить, что данный справочник электронных терминов сложно назвать сводом 
сокращенных терминов, так как он содержит две короткие статьи, которыми стороны могут 
руководствоваться при осуществлении электронных контрактов, включая их в текст сделки. 
В то же время эти статьи (ст. 1 «Соглашение в сфере электронной торговли» и ст. 2 
«Отправка и получение электронного сообщения») предлагают эффективные механизмы, 
необходимые для заключения различных электронных сделок посредством сети Интернет и с 
минимальными правовыми рисками [8]. 

Регламентация в сфере электронной коммерции проводится и под эгидой 
Организации экономического сотрудничества и развития. Так, ОЭСР подготовила важные 
документы, касающиеся электронной коммерции, среди которых наиболее значимыми 
являются [9]:  

• План действий ОЭСР в области электронной торговли (октябрь 1998 года) [9], 
который придает особое значение работе ОЭСР в области конфиденциальности, 
аутентификации, защиты прав потребителей, операций по налогообложению, будь то в 
электронном или ином виде, подпадает под действие существующей структуры 
применимого права и юрисдикции; 

• Доклад о международных органах: виды деятельности и инициативы в области 
электронной торговли [9];  
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• Доклад «Глобальная информационная инфраструктура – глобальное 
информационное общество» (1997 г.) [10]. 

В последнем ОЭСР продвигает идею о том, что правительства стран должны 
устранять барьеры и создавать возможности для цифровой коммерции, а не усиливать ее 
регулирование. Также в докладе говорится о необходимости достижения консенсуса в 
отношении мер безопасности и аутентификации, которые сделают электронно переданные 
документы юридически действительными и обязательными. 

Такие организации как Консорциум Всемирной паутины (WorldWideWebConsortium) 
и Ассоциация электронной коммерции (ElectronicCommerceAssociation) продвигают ту же 
идею, что и ОЭСР в докладе  «Глобальная информационная инфраструктура – глобальное 
информационное общество». По их мнению, регулирование электронной торговли должно 
быть сведено к минимуму, поскольку глобальный характер электронной коммерции делает 
невозможным государственное регулирование, поэтому саморегулирование данной отрасли 
означает ее развитие [11]. 

Этим можно объяснить тот факт, что во многих странах, в том числе и в России, до 
сих пор нет законодательства, регулирующего электронную торговлю. Правительствам стран 
нецелесообразно чрезмерно контролировать электронную коммерцию, однако, финансовые 
операции в данной области, связанные с проведением онлайн-платежей за услуги, 
банковскими финансовыми операциями и т.п., а также соблюдение прав потребителей, 
соблюдение обязанностей участников электронной торговли и защита интеллектуальной 
собственности все же требуют регулирования со стороны органов власти. 

В связи с международным характером электронной торговли, ее эффективное 
правовое регулирование в международных отношениях требует единого для всех государств 
понимания данного явления, в более оптимальном варианте – стандартизированного 
определения. Это, вероятно, является причиной того, что законодательства многих стран 
пошли по пути закрепления только самых необходимых терминов, не вызывающих сильных 
разногласий, таких как «электронный документ», «электронная подпись» и «электронная 
сделка». 

Таким образом, на сегодняшний день лишь немногие из развитых и развивающихся 
стран приняли законы, специально предназначенные для электронной коммерции. В тех 
странах, где уже сформировалось развитое регулирование электронной торговли, оно 
составляет часть общегражданского законодательства. Например, в Европейском союзе, в 
котором подход к регулированию электронной торговли основан на протекционистских 
мерах, наиболее важными законодательными документами, регулирующими электронную 
торговлю в ЕС, являются [4]: 

• The «2000/31/EC European Parliament and Council Directive on Certain Legal Aspects 
of Information Society Services, in particular Electronic Commerce, in the Internet Market» [12], 

• Directive 97/7 on «the protection of consumers in respect of distance contracts» [13], 
• Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 

1999 on a Community framework for electronic Signatures [14], 
• Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 

concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic 
communications sector (Directive on privacy and electronic communications) [15]. 

Основная цель Директивы об электронной торговле заключается в предоставлении 
правовой инфраструктуры, которая способствует бесперебойному функционированию 
внутреннего европейского рынка. Следует отметить, что Директива содержит достаточно 
длинную преамбулу, которая показывает масштаб и сложность вопросов, содержащихся в 
документе [11]. 

В США поддерживается политика невмешательства, которая подразумевает 
второстепенную роль государства. Такая позиция была определена изначально и закреплена 
нормативно в 1997 г. в «TheFraneworkforGlobalElectronicCommerce» [16]. В итоге, в США 
наблюдается практически полная саморегуляция рынка электронной торговли. Роль 
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государства заключается в обеспечении конкурентной среды на рынке, защите 
интеллектуальной собственности и персональных данных, обеспечении прозрачности 
торговых и платежных операций, а также предотвращении киберпреступлений. Такая 
политика, по мнению некоторых авторов, позволяет получить максимальный экономический 
эффект от возможностей электронной среды. Однако подобная модель может быть 
эффективна только на цивилизованных рынках с высокой конкурентной и потребительской 
культурой. 

Если говорить о регулировании электронной коммерции в странах Азии, то 
необходимо, прежде всего, отметить, что августе 2018 года в Китае после четвертого чтения 
на сессии Постоянного комитета ВСНП был принят закон об электронной торговле [17]. 
Закон призван защищать законные права и интересы всех сторон электронной торговли, 
поддерживать рыночный порядок; он направлен на соблюдение сторонами электронных 
сделок своих обязательств по защите прав и интересов потребителей, а также личной 
информации, интеллектуальной собственности, безопасности киберпространства и 
окружающей среды [18]. В целом можно сказать, что в Китае правительство стимулирует 
онлайн сектор, реализуя национальную программу, подразумевающую многогранную 
мощную поддержку онлайн сектора – развитие направления электронной торговли у 
традиционных оффлайн ритейлеров (включая обычные рынки), создание 
специализированных систем электронной торговли для сельской местности, бесплатное 
обучение ведению бизнеса в Интернете и др. 

Что касается России, проект Федерального закона № 11081-3 «Об электронной 
торговле» [19] был внесен на рассмотрение Государственной Думой РФ еще 3 октября 2000 
года. Последняя редакция законодательства об электронной торговле состоялась 6 июня 2001 
года, в ходе которой текст был подвергнут исправлению графических опечаток, после чего 
Государственной Думой было подписано постановление о принятии настоящего закона в 
первом чтении. Однако 23 апреля 2004 года Государственная дума утвердила постановление, 
которым отклонила рассмотрение законопроекта № 11081-3.  

Более того, в отношении отдельных товаров интернет-торговля запрещается. В числу 
таких товаров относятся спиртные напитки. По мнению экспертов, легализация интернет-
торговли алкогольной продукцией может привести как к увеличению поступлений в 
государственный бюджет, так и к увеличению рентабельности интернет-торговли 
продовольственными товарами. 

Интернет-торговля алкогольной продукцией в России запрещена с 2007 года. С 
2017 г. Министерством финансов РФ разрабатывается законопроект о легализации 
розничной интернет-торговли алкоголем на территории РФ. В случае принятия данного 
законопроекта у российских производителей алкогольных напитков появится возможность 
увеличить розничные продажи посредством вывода части своего бизнеса в Интернет. 

В настоящее время в России документами, регулирующими электронную торговлю 
можно назвать следующие: 

- Конституция РФ [20]. Содержит в себе основные права и гарантии, среди которых 
можно выделить ст. 8, которая гарантирует единство экономического пространства, свободу 
перемещения товаров, услуг и финансовых средств, а также поддержку конкуренции и 
свободу экономической деятельности в РФ. 

- Гражданский кодекс Российской Федерации [21]. Гражданский кодекс Российской 
Федерации содержит ряд правовых норм, допускающих возможность заключения сделок 
путем электронного обмена данными, а также дающие возможность с помощью электронной 
технологии совершать безналичные расчеты в кредитно-банковской сфере (ч. 1 ст. 434, ч. 2 
ст. 861). 

- Федеральный закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи» от 06.04.2011 [22]; 
- Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 «Об утверждении Правил 

продажи товаров дистанционным способом» [23]; 
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- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ст. 26.1 
Дистанционный способ продажи товара) [24]. 

В России из-за отсутствия единого закона, регулирующего электронную торговлю, 
положение участников онлайнового рынка и оффлайного рынка является неравноправным в 
связи с тем, что последняя сфера имеет регламентацию, а к первой применяются законы 
регламентирования, которые используются к последней, которые не возможно в полной мере 
адекватно использоваться для онлайн торговли. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что усилия международных организаций 
в регулировании такой динамично развивающейся сферы отношений, как электронная 
торговля, направлены на гармонизацию законодательства различных государств в сфере 
электронной торговли, в частности в вопросах признания электронной формы заключения 
трансграничных договоров, опосредующих трансграничные торговые отношения, а также 
определение терминологических аспектов отношений, возникающих при осуществлении 
электронной торговли. 

В ряде случаев новый сектор становится трудно или даже невозможно 
регламентировать, тем не менее, эксперты выделили две ключевые модели государственного 
регулирования электронной торговли в мире, сформировавшиеся на условно зрелых рынках: 
политика невмешательства (политика, подразумевающая второстепенную роль государства; 
характерна преимущественно для США) и протекционистская политика (политика, где 
новый сектор расценивается как мощный драйвер роста национальной экономики, а также 
крупный источник поступлений в государственный бюджет; характерна для ЕС). 
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Abstract: The article includes the essence and importance of the functioning of the European Council, 
as well as its impact on external actors, including the Republic of Moldova.The European Union needs 
different and more institutions to work because it needs more points of view.First, to represent the 
views of citizens, there is the European Parliament, to represent the views of governments, there is - 
the European Council. 
 The aim is to analyze the organization and role of the European Council in general, but also 
the competences within the Unionbecause namely the European Council provides the necessary 
impetus for its development and defines its general political priorities. 
 Each law or policy of the Union that is agreed upon represents a step towards the achievement 
of the great goals agreed by leaders within the European Council.The "House of the Member States" is 
essential for the Union.It establishes the Union's strategic agenda. And no Union law is elaborated 
without its active participation in the negotiations leading to a vote and an agreement. 
Key words: European Council, European Union; president; state; decision 
 
Rezumat: Articolul include esența și importanța funcționării Consiliului European, precum și 
impactul acestuia asupra actorilor externi, inclusiv asupra Republicii Moldova.Uniunea europeană 
are nevoie de diferite şi de mai multe organisme care să funcţioneze deoarece are nevoie de mai multe 
puncte de vedere. În primul rând, pentru a reprezenta punctele de vedere ale cetățenilor, Parlamentul 
European, pentru a reprezenta punctele de vedere ale guvernelor, există– Consiliul European.  
 Scopul propus este de a analiza organizarea şi rolul Consiliului European per general dar şi 
competenţele în cadrul Uniunii, deoarece anume Consiliul European este cel care îi oferă impulsurile 
necesare dezvoltării şi îi defineşte priorităţile politice generale. 
 Fiecare lege sau politică a Uniunii care este convenită reprezintă un pas – mai mare sau mai 
mic  – către îndeplinirea marilor obiective convenite de lideri în cadrul Consiliului European. „Casa 
statelor membre” este esențială pentru Uniune. Aceasta stabilește agenda strategică a Uniunii. Și 
nicio lege a Uniunii nu se elaborează fără participarea sa activă la negocierile care duc la un vot și la 
un acord. 
Cuvinte cheie:Consiliul European;Uniunea Europeană; preşedinte; stat; decizie. 

 
 Introducere. 

În colaborare se pot rezolva probleme care nu pot fi rezolvate individual. În plus, așa se poate 
construi cel mai bine un viitor comun. Atunci când problemele traversează frontierele, e mai logic să 
se recurgă la soluții convenite împreună decât la soluții naționale diferite. Acest mod de soluționare a 
problemelor contribuie la menținerea păcii în Europa.  
 Țările europene s-au luptat unele cu altele în două războaie mondiale în secolul XX. Din 
moarte, distrugere, haos și dictatură, Uniunea a oferit o cale către pace, stabilitate, democrație și 
prosperitate. De aceea, Uniunea a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2012 pentru efortul său în 
cadrul unui proces de pace încununat cu succes de peste șaizeci de ani. 
 Uniunea europeană are nevoie de diferite şi de mai multe organisme care să funcţioneze 
deoarece are nevoie de mai multe puncte de vedere. În primul rând, pentru a reprezenta punctele de 
vedere ale cetățenilor, există un Parlament European ales direct de către cetățenii din toate țările 
Uniunii o dată la 5 ani. În al doilea rând, pentru a reprezenta punctele de vedere ale guvernelor, există 
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două organisme – Consiliul European și Consiliul. Acestea se întrunesc și lucrează la Bruxelles în ceea 
ce este, de fapt, „casa statelor membre”. În al treilea rând, pentru a avea puncte de vedere „europene” 
non-naționale, există Comisia Europeană. 
  

Rezultate și discuții.  
 Discuțiile în cadrul acestor patru organisme principale și între ele determină forma proiectelor 
europene. În majoritatea chestiunilor, Consiliul European și Consiliul nu pot acționa independent – 
acestea trebuie să colaboreze cu Comisia și cu Parlamentul European înainte de a se conveni asupra 
oricărei chestiuni. 
 Uniunea trebuie să identifice marileprobleme care necesită soluții europene în loc de soluții 
naționale sau locale și să ajungă la un acord în privința acestora. Pentru a se obține aceste soluții 
europene, Uniunea trebuie să aprobe legi și politici.  
 Fiecare lege sau politică a Uniunii care este convenită reprezintă un pas – mai mare sau mai 
mic  – către îndeplinirea marilor obiective convenite de lideri în cadrul Consiliului European. 

Consiliul European reprezintă acum conferința la nivel înalt (summit) a șefilor de stat sau de 
guvern ai statelor membre ale Uniunii Europene. Primul dintre aceste „summituri europene” a avut loc 
la Paris în 1961, ele devenind tot mai frecvente începând din 1969. La summitul european de la Paris 
din februarie 1974 s-a hotărât că, în viitor, aceste reuniuni ale șefilor de stat sau de guvern ar trebui să 
aibă loc în mod regulat sub denumirea de „Consiliul European”, care ar avea capacitatea de a adopta o 
abordare generală a problemelor privind integrarea europeană și care să garanteze că activitățile 
Uniunii sunt coordonate în mod adecvat.  
 Actul Unic (1986) a inclus pentru prima dată Consiliul European în corpusul tratatelor 
comunitare, definindu-i componența și stabilind  reuniunea sa de două ori pe an.  
 Tratatul de la Maastricht (1992) a formalizat rolul acestuia în cadrul procesului instituțional al 
UE. Tratatul de la Lisabona transformă Consiliul European într-o instituție a UE și definește sarcinile 
acestuia, care sunt de a „oferi Uniunii impulsurile necesare dezvoltării acesteia și a-i defini orientările 
și prioritățile politice generale”. 
 Primul Consiliu European, așa cum a devenit cunoscut, a avut loc la Dublin în 10-11 martie 
1975 în timpul primei președinții Irlandeze a Consiliului Uniunii Europene. La început aveau loc doar 
două întruniri pe an, în prezent având loc în medie șase Consilii Europene pe an. Sediul Consiliului a 
fost stabilit în 2002 la Bruxelles.[1] 
 Așadar, Consiliul European a existat dinainte de a câștiga statut oficial ca instituție a Uniunii 
Europene o dată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Tratatul de la Lisabona a acordat 
Consiliului European personalitate legală și a făcut Consiliul o instituție distinctă față de (obișnuitul) 
Consiliu al Uniunii Europene (cunoscut și ca Consiliul de Miniștri) și a creat funcția permanentă de 
președinte al Consiliului.  
 Deși Consiliul Uniunii Europene și-a menținut sistemul de prezidenție rotativă, Consiliul 
European a creat un nou sistem de desemnare a unei persoane pentru a îndeplini funcția de Președinte 
pentru doi ani și jumătate. Ca urmare a ratificării tratatului în decembrie 2009, Consiliul European l-a 
ales pe premierul belgian Herman Van Rompuy ca prim președinte permanent. 

Funcţionarea Consiliului Europeanse desfășoară conform unui sistem aparte, întrucâtliderii 
statelor membre ale UE se reunesc la fiecare 2-3 luni. Acesta poartă adesea denumirea de „reuniune la 
nivel înalt” sau „summit”. Majoritatea țărilor sunt reprezentate la nivel de prim-ministru. Unele 
(precum Franța) sunt reprezentate de președinte, deoarece aceasta este norma din Constituția națională. 
 Consiliul European are un președinte permanent, al cărui sediu este la Bruxelles, ales de 
membrii Consiliului European pentru un mandat fix de 2 ani și jumătate. Actualul președinte este 
Donald Tusk, fost prim-ministru al Poloniei. 
 O parte a activității Consiliului European se planifică, iar o altă parte reprezintă gestionarea 
crizelor neprevăzute. Pentru activitatea planificată, Consiliul European a convenit, în iunie 2014, cu 
privire la chestiunile importante de care Uniunea Europeană ar trebui să se ocupe până în 2020. Acest 
scurt document – agenda strategică – evidențiază cinci domenii principale de activitate: o uniune a 
locurilor de muncă, a creșterii economice și a competivității;o uniune care își autonomizează și își 
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protejează toți cetățenii; o uniune a energiei cu o pilitică prospectivă privind clima; o uniune a 
libertății, securității și justiției; uniunea ca actor mondial puternic. 

În 2019 s-a stabilit altă agendă pentru anii 2019-2024 care se axează pe 4 priorităţi principale: 
protejarea cetățenilor și a libertăților; dezvoltarea unei baze economice solide și pline de vitalitate; 
construirea unei Europe verzi, echitabile, sociale și neutre din punctul de vedere al impactului asupra 
climei;promovarea intereselor și valorilor europene pe scena mondială.[2] 

În conformitate cu articolul 13 din TUE, Consiliul European face parte din „cadrul instituțional 
unic” al Uniunii. Însă rolul său este mai degrabă să asigure un impuls politic general decât să acționeze 
ca un organism cu putere de decizie în sensul juridic al cuvântului. Acesta ia decizii cu consecințe 
juridice pentru Uniune numai în cazuri excepționale, însă a căpătat o serie de competențe decizionale 
instituționale. În prezent, Consiliul European este autorizat să adopte acte cu caracter obligatoriu care 
pot fi atacate la Curtea de Justiție, inclusiv în cazurile în care acesta se abține să hotărască. 
 Articolul 7 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană conferă Consiliului European 
competența de a iniția, cu aprobarea Parlamentului European, procedura de suspendare a drepturilor 
unui stat membru în urma constatării existenței unei încălcări grave a principiilor Uniunii. 
 Procesul decizional se desfășoară într-un mod deosebit, întrucât Consiliul European ia decizii 
deplin independent și, de cele mai multe ori, nu necesită o inițiativă din partea Comisiei sau implicarea 
Parlamentului.  
 Totuși, Tratatul de la Lisabona menține o legătură la nivel organizațional cu Comisia, având în 
vedere că președintele acesteia este membru fără drept de vot al Consiliului European, iar Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate participă la dezbateri. Mai mult, 
Consiliul European solicită, deseori, Comisiei să prezinte rapoarte pregătitoare pentru reuniunile sale. 
TUE stipulează că președintele Consiliului European prezintă Parlamentului European un raport după 
fiecare reuniune a Consiliului European. De asemenea, acesta se întâlnește lunar cu președintele 
Parlamentului, precum și cu liderii grupurilor politice și, în februarie 2011, a fost de acord să răspundă 
la întrebări scrise adresate de deputați în Parlamentul European în legătură cu activitățile sale 
politice.[3] 
 Prin Tratatul de la Lisabona, noua funcție de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate devine un element suplimentar, care propune și pune în aplicare 
politica externă în numele Consiliului European. Președintele Consiliului European asigură 
reprezentarea externă a Uniunii în chestiuni referitoare la politica sa externă și de securitate comună, 
fără a aduce atingere atribuțiilor Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate. 
 Consiliul European exercită competențe la nivel instituțional oferind UE „impulsurile necesare 
dezvoltării acesteia” și îi definește „orientările și prioritățile politice generale”. De asemenea, acesta 
decide cu majoritate calificată cu privire la formațiunile Consiliului și calendarul președințiilor 
rotative. 
 Totodată Consiliul European definește principiile și orientările generale ale politicii externe și 
de securitate comune (PESC) și adoptă deciziile privind strategiile comune de punere în aplicare a. 
Acesta decide în unanimitate dacă este cazul să recomande statelor membre să adopte măsuri vizând 
definirea treptată a unei politici de apărare comune a Uniunii. 
 Din 2009, criza datoriilor suverane a transformat Consiliul European și summiturile țărilor din 
zona euro în actori principali în ce privește confruntarea repercusiunilor crizei bancare mondiale. Mai 
multe state membre au primit pachete de ajutoare financiare prin acorduri ad-hoc sau temporare asupra 
cărora s-a hotărât la nivelul de șefi de stat sau de guvern și care au fost, mai apoi, ratificate de statele 
membre. În viitor, ajutoarele financiare vor fi acordate prin intermediul Mecanismului european de 
stabilitate permanent.  
 Totodată a emis orientări politice privind reforma macroeconomică, fiscală și structurală și 
politicile de sporire a creșterii economice. La reuniunea sa din iunie, aprobă recomandări care decurg 
din evaluarea programelor naționale de reformă elaborate de Comisia Europeană și discutate în cadrul 
Consiliului.  
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 Este implicat, de asemenea, în negocierea CFM, în care joacă un rol esențial în atingerea unui 
acord politic privind chestiunile politice cheie din Regulamentul privind CFM, precum limitele 
cheltuielilor, programele de cheltuieli și (resurse de) finanțare. 
 În cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penalăConsiliul European are 
competența de a decide dacă poate fi stabilită o cooperare consolidată într-un domeniu conex cu 
acesta. Tratatul de la Lisabona a introdus mai multe clauze-pasarelă noi care permit Consiliului 
European să schimbe formula de luare a deciziilor în cadrul Consiliului de la unanimitate la majoritate 
 În fiecare an, există cel puțin patru summituri (Consilii Europene) sau mai multe, dacă este 
necesar. Pe de altă parte, Consiliul se întrunește de peste 70 de ori pe an, cu participarea miniștrilor din 
statele membre. De gestionarea Consiliului European se ocupă președintele acestuia. 

Nu există niciun „președinte al Uniunii Europene”. Legislația și politicile Uniunii se elaborează 
de către organisme diferite care lucrează împreună. Diferitele organisme ale Uniunii au fiecare câte un 
președinte. Președinții acestora le conduc și lucrează împreună. 
 Președintele Consiliului European este în prezent Donald Tusk, fost prim-ministru al Poloniei. 
El este președinte permanent, iar biroul său este la Bruxelles. El a fost ales în această funcție de către 
Consiliul European în 2014 pentru un prim mandat de doi ani și jumătate și a fost reales în 2017. 
Regula din tratat spune că președintele poate avea maximum două mandate. 
 Donald Tusk este doar al doilea președinte permanent al Consiliului European. Predecesorul 
său a fost Herman Van Rompuy, fost prim-ministru al Belgiei, care a deținut funcția timp de cinci ani, 
din 2009 până în 2014. Anterior, această sarcină dificilă revenea șefului de stat al cărui guvern asigura 
Președinția Consiliului, pe lângă rolul său național. În îndeplinirea atribuțiilor sale, Donald Tusk se 
sprijină pe Secretariatul permanent al Consiliului. Acesta are, de asemenea, o mică echipă temporară 
de funcționari în cabinetul său. Aceștia sunt cei mai apropiați consilieri ai săi – ei îi organizează 
ordinea de zi și călătoriile, ei îi scriu discursurile, ei îl reprezintă în discuțiile cu reprezentanții 
personali ai celorlalți lideri.[4] 
 Principala sa sarcină este de a decide ce ar trebui să se discute și de a asigura buna pregătire a 
summiturilor. Fiecare reuniune necesită săptămâni de pregătiri pentru a se încheia cu bune rezultate. 
Rezultatele sunt bune atunci când liderii sunt de acord să facă un pas înainte într-una dintre marile 
probleme care pot fi rezolvate numai la nivelul lor. În ultimii ani, problemele esențiale pentru Uniune 
au fost terorismul, migrația, criza economică și cea a euro și Brexitul.  
 Președintele Consiliului European (Donald Tusk) și Președinția Consiliului (statele membre, 
fiecare când îi vine rândul) colaborează foarte strâns. Acestea primesc consiliere de la același secretar 
general și sunt sprijinite logistic de același Secretariat al Consiliului. Consiliul European orientează 
activitatea tuturor organismelor UE, inclusiv a Consiliului. În acest sens, președintele și Președinția 
lucrează în strânsă colaborare cu președinții altor organisme – Comisia și Parlamentul European. 
 În general, Consiliul European ia deciziile prin consens, însă multe numiri importante se fac cu 
o majoritate calificată (în special în ceea ce privește președintele său, alegerea candidatului la funcția 
de președinte al Comisiei Europene și numirea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe 
și politica de securitate și a președintelui Băncii Centrale Europene).  
 Consiliul European se reunește în mod normal de cel puțin patru ori pe an. Din 2008, Consiliul 
European s-a reunit mai des, în special în timpul crizei financiare și a crizei ulterioare a datoriilor în 
zona euro. Mai recent, fluxurile de migranți cu destinația UE și aspectele de securitate internă au ținut 
foarte ocupat Consiliul European.[5] 
 Începând din 2016, șefii de stat și de guvern s-au reunit și în configurația „UE-27”, fără 
Regatul Unit. Aceste reuniuni au fost, la început, informale, înainte de transmiterea de către Regatul 
Unit a notificării formale de retragere din UE în temeiul articolului 50 din TUE în martie 2017. După 
notificare, pe lângă reuniunile normale, au avut loc mai multe reuniuni formale „Consiliul European 
(articolul 50)” cu participarea UE-27.  
 În plus, membrii Consiliului European se reunesc în formatul „conferințelor 
interguvernamentale” (CIG): aceste conferințe ale reprezentanților guvernelor statelor membre sunt 
convocate pentru a dezbate și a stabili de comun acord modificări ale tratatelor UE.[6] 
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Consiliul European menține relații externe internaționale cu diferiți actori de pe mapa-monde. 
Alături de SUA și China, de exemplu, UE este un actor major pe scena internațională. Ea este unul 
dintre cei mai mari exportatori și importatori de bunuri și servicii din lume. Uniunea și statele sale 
membre asigură mai mult de jumătate din ajutorul pentru dezvoltare și din ajutorul umanitar la nivel 
mondial. Ea promovează soluționarea pașnică a conflictelor, nu doar prin diplomație, ci și prin 
trimiterea de personal și echipamente în zonele de conflict pentru a preveni confruntările sau pentru a 
menține pacea.  
 Relațiile externe reprezintă un domeniu foarte larg, care cuprinde afacerile externe, politica de 
securitate, politica de apărare, comerțul, dezvoltarea și ajutorul umanitar. În temeiul tratatelor, statele 
membre păstrează un mare grad de autonomie națională în relațiile externe. 
 În calitate de președinte al Consiliului European, Donald Tusk reprezintă UE în domeniul 
afacerilor externe și al politicii de securitate. În funcție de subiect, el colaborează îndeaproape cu 
președintele Comisiei sau cu „șeful” în materie de relații externe al Uniunii. Titulatura oficială a 
acestuia din urmă este „Înaltul Reprezentant” și în prezent acest post este deținut de Federica 
Mogherini, fost ministru de externe al Italiei. Ea a fost numită în acest post de către lideri pentru o 
perioadă de cinci ani. Ea participă la Consiliul European în cadrul căruia prezintă analize, formulează 
propuneri și primește orientările liderilor pentru acțiunile sale viitoare.[7] 
 Înaltul Reprezentant prezidează Consiliul Afaceri Externe, care se întrunește lunar cu 
participarea miniștrilor de externe ai statelor membre. Consiliul Afaceri Externe este singurul Consiliu 
care are un președinte pentru o perioadă de cinci ani – toate celelalte au un președinte pentru o 
perioadă de șase luni. 
 Înaltul Reprezentant este și șeful serviciului diplomatic al Uniunii – Serviciul European de 
Acțiune Externă (SEAE). Acesta își are sediul la Bruxelles, alături de Consiliu și de Comisie. De 
asemenea, acesta are o rețea formată din circa 140 de delegații în întreaga lume. Aproximativ o treime 
din personal sunt diplomați din serviciile externe ale statelor membre.  
 Un principiu director în cadrul relațiilor externe ale Uniunii este sprijinul pentru relațiile 
pașnice și ordonate între țări. Acesta se poate desfășura în cadrul unor organizații mari, precum 
Organizația Națiunilor Unite (ONU), Organizația Mondială a Comerțului (OMC) sau Organizația 
Mondială a Sănătății (OMS). De asemenea, el se poate desfășura în cadrul unor organisme dedicate 
unui singur subiect, precum Convenția Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice sau Asociația 
Internațională de Transport Aerian (IATA).  
 Consiliul Afaceri Externe conduce negocieri și își dă aprobarea pentru acordurile internaționale 
ale Uniunii. Acestea pot fi cu țări din afara Uniunii sau cu organisme internaționale (precum ONU). 
 Multe dintre aceste acorduri se referă la comerț – Uniunea are peste 40 de acorduri comerciale 
cu țări și regiuni din întreaga lume și este în curs de a negocia mai multe altele.  
 Toate acordurile internaționale, cu excepția celor de politică externă și de securitate, necesită 
aprobarea Parlamentului European. Consiliul Afaceri Externe poate de asemenea decide să lanseze 
operații pe teren în diferite părți ale lumii. Aceste operații pot fi de menținere a păcii, de prevenire a 
conflictelor, de sprijinire a statului de drept, de prevenire a pirateriei și a traficului de ființe umane sau 
de sprijinire a embargourilor asupra armelor instituite de ONU.  
 Majoritatea operațiilor sunt în vecinătatea europeană sau în Africa. Deoarece Uniunea însăși nu 
dispune de forțe armate sau de poliție și nici de o alocare bugetară permanentă pentru astfel de operații, 
Consiliul Afaceri Externe aprobă un buget special pentru fiecare operație în parte. Uneori, țările din 
afara Uniunii contribuie cu personal sau cu echipament la aceste operații (de exemplu, Norvegia, 
Islanda sau Noua Zeelandă). 
 Nu există întotdeauna o distincție clară între relațiile externe și politica internă. Acesta este, de 
exemplu, cazul terorismului, al energiei sau al migrației. Cu privire la toate aceste chestiuni, liderii din 
Consiliul European, prezidat de președintele Donald Tusk, urmăresc imaginea de ansamblu și oferă 
orientare strategică.  

Consiliul European a dezvoltat relații de cooperare și cu Republica Moldova. 
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 Integrarea europeană nu reprezintă doar un deziderat fundamental al politicii interne şi 
externe a Republicii Moldova şi al Guvernului, ci şi un puternic potenţial de facilitare a coeziunii 
politice şi sociale a societăţii. 
Relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană au fost formal consacrate prin semnarea, la 28 
noiembrie 1994, a Acordului de Parteneriat şi Cooperare (APC), care a intrat în vigoare la 1 iulie 1998. 
Următorul pas în apropierea RM-UE l-a constituit Planul de Acţiuni Moldova – UE, elaborat în cadrul 
Politicii Europene de Vecinătate şi adoptat la Consiliul de Cooperare RM-UE din februarie 2005. 
Planul de Acţiuni RM-UE a fost înlocuit în 2014 de Agenda de Asociere, agreată în baza Acordului de 
Asociere RM – UE. În august 2017 a fost aprobată o nouă Agendă de Asociere pentru perioada anilor 
2017-2019, conţinând priorităţi pe termen scurt şi mediul de cooperare RM-UE. 
 La 1 iulie 2016, acordul de asociere UE-Republica Moldova cu zona sa de liber schimb 
aprofundată și cuprinzătoare a intrat pe deplin în vigoare. Acordul a fost aplicat, în mod provizoriu, 
de la 1 septembrie 2014. 
 La 26 februarie 2018, miniștrii de externe ai UE au desfășurat un schimb de opinii cu privire la 
Republica Moldova. În concluziile sale, Consiliul își reafirmă angajamentul de a consolida asocierea 
politică și integrarea economică dintre UE și Republica Moldova, acționând în parteneriat strâns pe 
baza acordului de asociere intrat în vigoare în iulie 2016. Consiliul reamintește faptul că UE se 
angajează în continuare să sprijine progresele în ceea ce privește reformele necesare pentru ca cetățenii 
Republicii Moldova să poată beneficia de avantajele oferite de acordul de asociere, inclusiv de zona de 
liber schimb aprofundată și cuprinzătoare. 
 Consiliul de asociere a analizat progresele înregistrate în punerea în aplicare a Acordului de 
asociere UE-Republica Moldova după Consiliul de asociere anterior din  martie 2017. Uniunea 
Europeană și Republica Moldova și-au reafirmat angajamentul față de procesul de asociere 
politică și integrare economică. 
Consiliul European a discutat despre cooperarea în domeniul justiției, libertății și securității, reforma 
sistemului judiciar, regimul de scutire de viză, combaterea corupției și a spălării banilor. 
Totodată a abordat progresele realizate în cadrul zonei de liber schimb aprofundate și 
cuprinzătoare (DCFTA), precum și cooperarea economică și sectorială dintre UE și Republica 
Moldova. 
 Înaltul Reprezentant al UE, Federica Mogherini, și prim-ministrul Pavel Filip au discutat, de 
asemenea, despre Strategia globală a UE, despre Parteneriatul estic și despre soluționarea 
conflictului transnistrean.[8] 
 Accentuând în egală măsură importanța dialogului politic la nivel înalt, care se consolidează tot 
mai mult între Uniunea Europeană și Republica Moldova, Donald Tusk a apreciat rezultatele obținute 
de autorități în realizarea angajamentelor asumate și voința fermă de a atinge obiectivele stabilite. 
„Atât timp cât Republica Moldova rămâne interesată în promovarea reformelor, puteți conta pe 
susținerea mea personală și cea a instituțiilor europene”, a declarat Președintele Consiliului 
European.[9] 
 Cea mai recentă reuniune la nivel înnalt dintre Consiliul European şi Republica Moldova a fost 
în iulie 2019 în cadrul vizitei oficiale la Bruxelles a  fostului prim-ministru Maia Sandu. Întâlnirea s-a 
axat pe informarea înaltului oficial european asupra fermității noului Guvern în a avansa pe calea 
integrării europene. 
 În debutul întrevederii, Premierul a comunicat despre priorităţile noului Guvern şi 
angajamentele de a respecta drepturile fundamentale ale cetăţenilor, de a consolida principiile 
democratice prin acţiuni ferme de luptă cu schemele de corupţie, curăţarea instituţiilor, 
demonopolizare, asigurarea transparenţei şi a unei economii de piaţă veritabile. 
 La rândul său, Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a felicitat Republica Moldova 
pentru tranziţia paşnică a puterii şi a urat succes Prim-ministrului în sarcina dificilă de a readuce ţara 
noastră pe calea ireversibilă de implementare a reformelor în beneficiul tuturor cetățenilor. Potrivit 
oficialului, la nivelul instituţiilor şi statelor membre ale UE există predispunerea de a sprijini 
Republica Moldova în programul de reforme. 
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 La general Donald Tusk și liderii Republicii Moldova poartă discuţi despre punerea în aplicare 
a acordului de asociere și necesitatea de a intensifica procesul reformelor politice și economice  
 În concluzie, putem generaliza că Consiliul European reprezintă acum conferința la nivel înalt 
(summit) a șefilor de stat sau de guvern ai statelor membre ale Uniunii Europene.Președintele este ales 
de însuși Consiliul European, pentru un mandat de doi ani și jumătate, care poate fi reînnoit o singură 
dată, și acesta reprezintă UE pe plan internațional şi se reunește în mod normal de cel puțin patru ori pe 
an.  
 Concluzii.  
Rolul principal al Consiliului European este definit de Articolul 4 al dispoziţiilor comune din Tratatul 
asupra Uniunii Europene: "Consiliul European dă Uniunii impulsurile necesare dezvoltarii sale şi îi 
defineşte orientările politice generale". 
 Consiliul European îndeplineşte în principal următoarele funcţii:funcţia de arhitect al evoluţiei 
instituţionale a construcţiei europene, toate deciziile importante fiind luate sub impulsul lui; funcţia de 
stabilire a orientărilor generale în materia politicii economice şi sociale, precum si în domeniul politicii 
externe; funcţia de decizie la cel mai înalt nivel a problemelor care apar în domeniul economic, social, 
financiar şi al politicii externe; 
 Deși Consiliul European nu are nici o putere legislativă oficială, aceasta este învestit în temeiul 
Tratatului de la Lisabona, cu definirea "direcțiilor și priorităților politicilor generale" ale Uniunii. Este 
organismul strategic al Uniunii (cel care rezolva crizele), acționând ca o președinție colectivă a UE. 
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Adnotare. In the legal literature, especially in public constitutional and international law, it was 
appreciated that the human rights institution has a bivalent character, being at the same time an 
"institution of internal law, integrated to the constitutional norms of one country or another, 
affecting a considerable number of branches, of law  ”and an institution of international law”. 
Keywords. Human rights, people, rule of law, democracy, law. 
 
Rezumat. În literatura juridică, îndeosebi în dreptul constituţional şi internaţional public, se 
aprecia că, instituţia drepturilor omului are un caracter bivalent, fiind în acelaşi timp o „instituţie 
de drept intern, integrată normelor constituţionale ale unei ţări sau alteia, afectând un număr 
considerabil de ramuri de drept” şi o instituţie de drept internaţional. 
Cuvinte cheie. Drepturile omului, oameni, stat de drept, democrație, drept.  

 
Introducere. 
Pornind dе lа afirmaţia, сă oamenilor, са fiinţe umane, li se proclamă anumite drepturi, încă 

din cele mai vechi timpuri şi până în prezent, respectarea acestor drepturi rămâne una din cele mai 
principale probleme ale omenirii din epoca antică până în prezent. 

Respectarea și protejarea drepturilor omului constituie о рrоblеmă majoră а dreptului, fiind 
reglementată dе diverse Convenţii, Pacte şi Tratate intemaţionale.  

Este о idee simplistă şi iluzorie, сă democraţia se identifică imediat сu bunăstarea materială. 
Realitatea ne demonstrează, сă evoluţia spre democraţie antrenează ре plan social şi politic multe 
disfuncţionalităţi în special în statele postsovietive: corupție, şomaj, salarii insuficiente, condiţii dе 
locuit nesatisfacătoare, asigurare socială şi medicală lа un nivel inferior etc.  

Din cele expuse rezultă, сă orice efort pentru dezvoltarea structurii sociale, economice şi 
politice trebuie să aibă са temei raportul: democraţie - drepturile omului. 

Dacă prima poate fi rezolvată numai ре calea dezvoltării, apoi cea dea doua numai prin 
instaurarea şi funcţionarea deplină а democraţiei. 

Democraţia reprezintă o formă de organizare a puterii de stat şi o astfel de ordine a relaţiilor 
de putere, în condiţiile cărora sunt realizate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi 
cetăţeanului, este respectată ordinea juridică a relaţiilor dintre persoană şi stat în baza principiului 
responsabilităţii reciproce, este stabilit un regim real al legalităţii, cu restricţiile şi limitele juridice 
necesare, pentru cei care exercită puterea publică, sunt asigurate consensul şi echilibrul în societate. 

Rezultate și discuții. 
Ca fenomen social, drepturile omului își au originea în antichitate. In schimb ca fenomen 

juridic, drepturile omului își au originea în doctrina dreptului natural, care pornește de la ideea că 
omul, prin însăși natura sa, are în orice loc și în orice moment drepturi care sunt anterioare și 
primare celor acordate de către societate și recunoscute de dreptul natural. Cu alte cuvinte acesta 
este un drept superior în raport cu expresia de voință a statului în diferite forme de existență ale 
acestuia și necondiționat de intetresele pe care statul le poate avea într-un moment al evoluției sale 
istorice. 

 In acest sens considerăm că un rol important îl are Giorgio del Vecchio, care afirma că : 
„Ideea că ființa umana posedă prin natura sa anumite drepturi, valabile chiar daca acestora nu le 
corespund sau le corespund doar imperfect, dispozițiile legilor pozitive, s-a ivit în mintea 
omeneasca, încă din timpuri străvechi și a fost redată în cuvinte strălucitoare, grație filosofiei antice, 
a jurisprudenței romane ca și în epocile următoare, inspireându-se uneori din dogmele religiei 
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creștine, iar alteori doar din lumina rațiunii [4, pag 195]”   In Grecia antică o contribuție 
importantă în dezvoltarea concepției necesității unui ansamblu universal și etern de reguli 
referitoare la ființa umana a avut - o Platon (427-447 i.e.n.) care a făcut o distincție clara intre idei și 
cultură sau tradiție. Lucrările lui au un pronunțat caracter de afirmare, descoperire a drepturilor și 
libertăților omului. Lui Aristotel ii aparține primul germene al ideii de drept natural, care în opera sa 
Politica afirma că, „numai prin lege devine cineva sclav ori liber, prin natură oamenii nu se 
deosebesc cu nimic.” 

 In Evul Mediu, analizând dezvoltarea istorică a societății umane, filosofii creștini au 
încercat să dezvolte ideile despre condiția egală a oamenilor, pornind de la Decalog cu cele zece 
porunci, anunțând în acest mod drepturile individuale fundamentale, caracteristice pentru orice 
ființă umană. Individul, în acest context, potrivit teoriei lui Toma d`Aquino, este în centrul unei 
ordini sociale și juridice juste, însă legea divina are preeminența absolută asupra dreptului laic, așa 
cum este ea definită de rege. „Biserica Creștină a stabilit chiar o ierarhie a diverselor surse de drept 
în materie, acordând prioritate dreptului divin, pe poziții secunde situându-se dreptul natural și abia 
pe locul al treilea – dreptul pozitiv ca drept derivat de la primarul (divin) și secundarul (natural), 
nefiind altceva decât norme uzuale ale relațiilor în societate[ 11, pag 18].”  

In secolul al XVII-lea, exponenții școlii dreptului natural, în special Hugo Grotius, 
supranumit părintele științei dreptului natural, au arătat că „omul este o ființă sociabilă prin natura 
sa, care aspira sa traiasca in pace cu semenii sai, apt a determina singur ceea ce este util sau 
daunator societatii.[12 pag 20]” 

În celebrul citat al lui Abraham Lincoln (1863), democraţia înseamnă „guvernarea 
oamenilor, de către oameni, pentru oameni”; cele trei definiţii pot fi înţelese după cum urmează: 

• „guvernarea oamenilor”: puterea provine de la oameni – oamenii reprezintă puterea 
suverană care exercită puterea sau acordă mandat pentru exercitarea puterii şi oricine face parte din 
autoritate poate fi considerat răspunzător de către oameni; 

• „de către oameni”: puterea este exercitată fie prin reprezentanţi aleşi fie prin 
conducere directă de către cetăţeni; 

• „pentru oameni”: puterea este exercitată pentru a servi intereselor oamenilor, adică 
binele comun. 

Aceste definiţii pot fi înţelese şi legate în diferite moduri. În spiritul lui Rousseau, gânditorii 
politici insistă asupra conducerii directe de către cetăţeni (ca identitate a celor guvernaţi şi a 
guvernului). Oamenii decid totul şi nu sunt obligaţi de nici un fel de lege. În spiritul lui Locke, 
gânditorii politici pun accentul pe competiţia dintre diferitele interese dintr-o societate pluralistă; 
într-un cadru constituţional, ei trebuie să fie de acord cu o decizie care serveşte binelui comun. 

Indiferent cât de lungă este tradiţia democratică într-o ţară şi cât de mult s-a dezvoltat, nu 
poate fi luată drept bună. În fiecare ţară, democraţia şi înţelegerea de bază a drepturilor omului 
trebuie dezvoltate în permanenţă pentru a face faţă provocărilor cu care se confruntă fiecare 
generaţie. Fiecare generaţie trebuie să fie educată cu privire la democraţie şi la drepturile omului. 

Un rol important în promovarea şi protecţia drepturilor omului îl are instituţia 
Ombudsmanului, care are ca principală funcţie а sa - protejarea drepturilor indivizilor, care se 
consideră victime ale injusției din partea autorităţilor publice centrale şi locale din Republica 
Moldova. 

Oamenilor, chiar de la apariţia lor, conştienţi sau inconştienţi, le-a fost caracteristică 
tendinţa de a cunoaşte cât mai mult, de a se realiza şi de a obţine cât mai multe libertăţi şi drepturi. 

Omenirea a tins să se afirme prin acumularea de cunoştinţe, obţinând, astfel, posibilitatea de 
a se debarasa de întunericul neştiinţei, transformând cunoştinţele sale în drepturi materiale. 

Omul, fiinţă socială prin esenţă, se raportează în mod necesar la semeni, la societate în 
genere, acesta fiind cadrul care asigură existenţa şi dezvoltarea prin aceea că fiecare are un statut al 
său în care se însumează totalitatea drepturilor pe care societatea le acordă sau le pretinde de la 
fiecare. 
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Reglementarea juridică prin norme de drept a fost determinată de implicaţiile şi consecinţele 
deosebite a însăşi existenţei umane, necesitatea creării şi menţinerii echilibrului în societate datorită 
legăturilor strânse de interese individ-societate. 

Societăţile democratice pun pe primul loc omul cu toate aspiraţiile, trebuinţele sale. În statul 
de drept, nu se concepe ca omul să fie vitregit de drepturile sale ca: dreptul la viaţă, încălcarea 
demnităţii, libertatea de exprimare, dreptul la apărare. În zilele noastre fiecare stat democratic este 
preocupat, tot mai mult, de respectarea drepturilor omului. 

În lumea contemporană, instituţia drepturilor omului reprezintă o cerinţă majoră, inclusă în 
Carta O.N.U. Concepţiile cu privire la drepturile omului au cunoscut importante corective în 
decursul timpului, în prezent instituţia fiind deosebit de complexă. Se poate vorbi chiar de un proces 
al elaborării drepturilor omului pe plan internaţional, dat fiind substanţialele dezvoltări ale acestora, 
determinate în principal de adoptarea a numeroase convenţii internaţionale. 

În consecință, problematica drepturilor omului, întâlnește mai multe perspective din care 
este abordată. Cea mai des invocată este abordarea juridică, dat fiind faptul că a priori se consideră 
că încălcarea oricărui drept, aduce după sine intervenția legii, care urmează să readucă ordinea, 
liniștea, corectitudinea, redarea încrederii în puterea dreptului celui căruia ia fost încălcat. Se 
reușește s-au nu, e un alt aspect, legat de marea diversitate a factorilor fie de natură obiectivă, fie 
subiectivă care intervin în procesul de aplicare a conținului normativ. Cel puțin, la capitolul 
legislație, Republica Moldova, similar altor state, încă de la debutul său ca stat idependent, prin 
Hotărîrea nr.217-XII din 28 iulie 1990, proclamă aderarea la Declaraţia universală a drepturilor 
omului  din 10 decembrie 1948, ratificarea Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi 
politice şi Pactului internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, adoptate de 
Adunarea Generalăa ONU la 16 decembrie 1966, ratifică, prin Hotărîrea nr.1298-XIII din 24 iulie 
1997, Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale încheiată 
la Roma la 4 noiembrie 1950, ratifică, de asemenea, un şir de alte acte internaţionale ce 
reglementează standardele de bază ale drepturilor omului în anumite domenii, cum ar fi drepturile 
femeii, copilului, refugiaţilor, minorităţilor naţionale, precum şi un număr considerabil de convenţii 
ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM). 

 Republica Moldova depune eforturi considerabile pentru ca legislaţia naţională în domeniul 
apărării drepturilor omului şi aplicarea acesteia pe teritoriul său să corespundă standardelor şi 
normelor stabilite în documentele ONU, OIM, Consiliului Europei şi Organizaţiei pentru Securitate 
şi Cooperare în Europa (OSCE). Un şir de convenţii şi pacte internaţionale fundamentale la care 
Republica Moldova este parte (Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, Pactul 
internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, Convenţia privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare rasială, Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente 
cu cruzime, inumane sau degradante, Convenţia asupra eliminării tuturorformelor de discriminare 
faţă de femei şi Convenţia cu privire la drepturile copilului) stipulează procedura de prezentare 
periodică de către statele membre a rapoartelor despre respectarea obligaţiilor asumate prin 
ratificarea acestor convenţii. O procedură similară este prevăzută şi de Convenţia-cadru pentru 
protecţia minorităţilor naţionale. Republica Moldova a prezentat comitetelor respective ale ONU 
rapoarte asupra convenţiilor menţionate, rapoarte care au fost examinate de comitetele abilitate, care 
au adresat Guvernului Republicii Moldova recomandări. 

În literatura juridică, îndeosebi în dreptul constituţional şi internaţional public, se aprecia că, 
instituţia drepturilor omului are un caracter bivalent, fiind în acelaşi timp o „instituţie de drept 
intern, integrată normelor constituţionale ale unei ţări sau alteia, afectând un număr considerabil de 
ramuri de drept” şi o instituţie de drept internaţional. 

Problematica condiţiilor umane, a drepturilor omului în epoca contemporană este una din 
temele cele mai controversate şi mai amplu abordate, sub raport teoretic şi practic, atât la nivel 
naţional, cât şi internaţional. 

Convingerea că oamenilor, în calitatea lor de fiinţe raţionale, li se cuvin anumite drepturi  
apare  încă  din  timpurile străvechi şi parcurge întreaga istorie a gândirii sociale. Totuşi, realizarea 
acestor drepturi, transformarea aspiraţiei în realitate nu ar fi fost posibilă în orânduirile antică şi 
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feudală, datorită concepţiei şi intereselor ecocentriste, meschine, ale claselor, grupărilor sociale 
potentate. Abia după Revoluţia franceză şi adoptarea celebrei Declaraţii a Drepturilor Omului, a 
fost posibilă, dar treptat, promovarea acestor deziderate seculare, legitime, nu numai în Franţa, ci şi-
n alte state europene.  

În fapt, deşi drepturile omului sunt considerate universale, iar oamenii se nasc egali şi se 
bucură de drepturi egale, totuşi, nu toţi au aceleaşi posibilităţi să-şi reclame şi să-şi exercite 
drepturile la un nivel corespunzător, astfel că există tendinţa, îndeosebi în regimurile politice 
dictatoriale, totalitare, de a se crea inegalităţi, de a se afirma drepturile unor grupuri în dauna altora, 
de a exclude unele comunităţi de la exercitarea deplină a drepturilor omului [10, pag 37]. 

Instituţiile drepturilor omului şi implicit a libertăţilor sale fundamentale pe plan internaţional 
înregistrează diferite tendinţe şi evoluţii. Astfel, se menţionează, tot mai frecvent, dependenţa 
drepturilor omului de problemele internaţionale economice, politice, sociale, etc., a căror rezolvare 
ar avea o influienţă benefică asupra drepturilor omului. Se afirmă o nouă categorie de drepturi sub 
titulatura de drepturi de solidaritate, care s-ar plasa pe locul al treilea, după drepturile civile şi 
politice, respectiv drepturile economice, sociale şi culturale. 

În ultimul deceniu, drepturile omului au fost ridicate la rangul de problemă crucială, 
naţional-statală şi internaţională, ele căpătând proporţiile unui autentic fenomen politic şi juridic.  

Drepturile omului, în ultimii ani, au devenit o sursă majoră de dinamizare a evoluţiei 
istorice, democratice a naţiunilor şi de conştientizare  a  faptului  că  investiţia,  în condiţia umană, 
este benefică nu numai afirmării personalităţii indivizilor, ci şi societăţii, trăiniciei şi viabilităţii 
regimurilor politice, statului, ca principal instrument şi exponent al acestora. 

Deoarece realizarea efectivă a drepturilor şi libertăţilor umane implică eforturi conjugate şi 
conştiente ale oamenilor şi autorităţilor publice, esenţial este ca drepturile omului să fie protejate 
printr-un regim de drept, prin prevederi clare, ferme în Constituţie şi legi, care să nu se limiteze 
doar la proclamarea lor, ci să asigure, prin mijloace precise, garantarea, exercitarea lor efectivă. 

Expresia „drepturile omului” semnifică drepturile fiinţelor umane, fiinţă înzestrată cu 
raţiune şi conştiinţă, căreia îi sunt recunoscute drepturile sale naturale ca drepturi inalienabile. 
Drepturile sale naturale sunt proclamate şi asigurate prin constituţia statului al cărui cetăţean este, 
precum şi reglementări internaţionale. 

Dincolo de aceste aspecte, trebuie subliniat faptul că esenţa ştiinţei drepturilor omului este 
aceea de a fi“ramura specială a ştiinţelor sociale care are ca obiect studiul raporturilor dintre oameni 
în funcţie de demnitatea umană, determinând drepturile şi facultăţile al căror ansamblu este necesar 
înfloririi personalităţii fiecărei fiinţe umane” [11 pag. 54] 

În condiţiile democraţiei parlamentare, drepturile omului sunt protejate, puterea de stat este  
limitată  prin  structurile  sale  juridice,  fiind   subordonată   autorităţii constituţionale. 

Statul de drept trebuie să promoveze drepturile şi libertăţile cetăţeneşti inerente naturii 
umane; ele trebuiesc nu numai recunoscute, ci şi respectate de stat în orice împrejurări şi faţă de toţi 
cetăţenii. 

Statul se numeşte de drept, deoarece întreaga construcţie statală, întregul edificiu statal, 
întreaga structură a statului, centrală şi locală, pe orinzontală şi verticală, se bazează pe lege, pe 
prevederile ei, pe normele de drept.  De asemenea, ansamblul relaţiilor dintre cetăţeni şi stat se 
fundamentează pe lege. Toţi indivizii, indiferent de poziţia socială, de rolul deţinut în ierarhia 
societăţii, se subordonează prevederilor legii, acţionează mai exact, trebuie să acţioneze atât în viaţa 
politică, cât şi în viaţa socială şi particulară, în conformitate cu legea „Dura lex, sed lex”[12].  

În statul de drept drepturile civile şi politice au ca scop protejarea integrităţii, libertăţii şi 
securităţii persoanei, iar drepturile economice, sociale şi culturale, la fel de ample şi necesare, 
implică prestaţii specifice din partea statului. 

În vederea asigurării depline a drepturilor şi libertăţilor omului, trebuie garantată legalitatea 
şi ordinea de drept de către stat, ca organism politic decizional, care, asigură respectarea strictă a 
legilor, precum şi prevenirea şi înlăturarea încălcării normelor de drept. 
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Concluzia juriştilor şi politologilor de reputaţie este aceea că drepturile cetăţenilor, în 
ansamblul lor, prevăzute în legi, trebuie să fie garantate riguros, pentru   toţi membrii statului 
respectiv. 

Dreptul persoanei de a se adresa justiţiei este o condiţie “sine qua non” privind asigurarea 
drepturilor şi libertăţilor sale. În vederea asigurării protecţiei efective a drepturilor omului este 
necesară, pe lângă consacrarea drepturilor materiale, şi precizarea din punct de vedere 
constituţional,   a   condiţiilor minime pentru asigurarea unei justiţii echitabile, stabilirea unor 
garanţii procedurale care să consolideze mecanismele de protecţie a drepturilor cetăţeanului. 

„Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public şi într-un termen 
rezonabil, a cauzei sale, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care, va 
hotărî fie asupra     contestaţiilor privind drepturile  şi  obligaţiile  sale  cu  caracter civil, fie asupra 
temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală, îndreptate împotriva sa.”[2] 

Ca şi celelalte intrumente internaţionale de protecţie a drepturilor omului, Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului reflectă, în întreaga ei economie, interdependenţa dintre pacea şi 
securitatea internaţională şi respectul drepturilor omului.Tratatul internaţional oferă garanţii nu doar 
referitor la colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, dar şi interzice, în cazul în care 
legislaţia naţională nu asigură garanţii corespunzătoare, prelucrarea categoriilor speciale de date a 
persoanei cu privire la originea rasială, opiniile politice, convingerile religioase şi alte convingeri, 
cît şi datele cu caracter personal referitoare la sănătate sau la viaţa sexuală, condamnările penale, 
etc. 

În condiţiile schimbate ale lumii de azi, se crează premisele răspândirii treptate şi acceptării 
graduale a valorilor centrale ale modernităţii tîrzii: productivitatea în sfera economică, democraţia 
în ce politică, solidaritatea în viaţa socială, autonomia şi auto-realizarea în sfera culturală. Aceste 
valori nu sunt transistorice sau univesale în sensul raţiunii kantiene sau al idealismului platonian. 
Generalitatea lor este mai de grabă una practică, ce decurge din utilizarea lor de către un număr din 
ce în ce mai mare de oameni, grupuri şi comunităţi care trăiesc în cele mai diferite colţuri ale 
globului, într-o realitate post-tradiţională. Datorită globalizării acestor valori, a transformării lor în 
moduri de viaţă la nivelul celor mai diferite comunităţi este posibil, crede N.Mouzelis, „să depăşim 
relativismul cultural şi să condamnăm încălcarea Drepturilor Omului indiferent dacă ea se întîmplă 
în Israel, Turcia, Irlanda de Nord sau China. „După alţi autori abandonarea marii naraţiuni a 
modernităţii, şi, odată cu ea, a raţionalităţii şi universalităţii transistorice pe care se întemeia dreptul, 
va avea efecte esenţiale şi asupra modului în care privim ordinea juridică internaţională. Din 
persepectiva neo-pragmatismului, de exemplu, dreptul internaţional - din care fac parte şi drepturile 
omului- va fi tratat nu ca „un sistem raţional, închis ci ca un act creator de rezolvare de probleme în 
condiţii istorice contingente. În consecinţă, din punct de vedere pragmatic, la problema 
funadamentului validităţii dreptului internaţional nu se mai poate răspunde prin recurs la 
obiectivarea normelor şi la ideea validităţii universale. Dreptul internaţional ar trebui înţeles ca un 
complex de practici care urmăresc săconvingă subiectele de drept internaţional să-şi extindă 
obligaţiile la alţii astfel încît săconstruiască o comunitate integrativă.” 

Politica Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului a fost -aşa cum remarcănumeroşi 
autori- marcată de un paradox. Deşi promovarea drepturilor omului a fost unul dintre motivele 
esenţiale ale procesului de integrare iar respectarea acestora, atât în relaţiile sale interne cât şi 
externe, a fost prioritară, Uniunii i-a lipsit un instrument propriu şi o politică coerentă în acest 
domeniu. 

Deşi există, aşa cum remarcam mai sus, un paradox în legătură cu implementarea 
Drepturilor Omului în Uniunea Europeană respectare drepturilor fundamentale a funcţionat ca 
principiu de drept în deciziile Curţii Europene de Justiţie încă din primele zile ale Comunităţii 
Europene a Cărbunelui şi Oţelului. Între aceste principii acela al egalităţii şi non-discriminării a 
jucat un rol esenţial, făcând obiectul a numeroase cazuri judecate de Curte. Ele au avut un impact 
major asupa evoluţiei Dreptului Comunitar. Egalitatea şi non-discriminarea au fost sancţionate sub 
forma unor norme înscrise în Tratat sau în legislaţia secundară europeană.   
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După cum este bine cunoscut faptul, structurile autoproclamatei republici moldoveneşti 
transnistrene au fost create prin măsuri anticonstituţionale, nedemocratice şi violente, a căror 
aplicare a provocat pierderi de vieţi omeneşti, prin încălcarea masivă a drepturilor fundamentale ale 
omului. În acest teritoriu timp de mai bine de 8 ani de zile se ignorează Constituţia şi legislaţia 
Republicii Moldova. Sub formă de idiologie de stat, cu mijloace specifice  unui regim totalitar, aici 
se promovează ideea formării unui stat independent.  

Locuitorii acestui teritoriu sunt siliţi prin constrângere să accepte cetăţenia autoproclamatei 
republici. Acei locuitori care au acceptat cetăţenia Republicii Moldova sunt lipsiţi de dreptul de a 
participa la alegeri legale, fapt prin care se încalcă dreptul de vot şi dreptul de a fi ales prevăzute de 
art. 41 din Constituţie. Nici unui partid politic de opoziţie structurilor autoproclamate nu i se 
permite să activeze pe malul stâng al Nistrului, încălcându-se dreptul la libertatea partidelor şi a 
altor organizaţii social-politice prevăzut de art. 41 din Constituţie. Acestea sunt încălcări flagrante 
ale drepturilor politice.  

Majoritatea din puţinele persoane care sau adresat la Centru din partea stîngă a rîului Nistru 
au abordat probleme legate de nivelul scăzut de viaţă pe care îl au, salariile mici, dorinţa de a 
emigra în altă ţară pentru trai permanent, dar şi în legătură cu dezacordul cu hotărârile judecătoreşti 
a instanţelor din teritoriu. Colaboratorii Centrului, consultând persoanele interesate au avut 
posibilitatea real-obiectivă de a le explica că activitatea autorităţilor transnistrene este contrară 
prevederilor Constituţiei. Dar este imposibil de întreprins careva măsuri reale. Unica explicaţie utilă 
se reducea la faptul că hotărârile judecătoreşti neconstituţionale pot fi apelate la Curtea Europeană 
pentru Drepturile Omului.  

Astfel, la Centru s-a adresat locuitorul or. Râbniţa F. în legătură cu faptul, că el a fost oprit 
de colaboratorii miliţiei rutiere din zonă care au întocmit un proces verbal şi prin hotărârea judecăţii 
l-au privat de permisul de conducere a automobilului. Deoarece el a rămas fără surse de existenţă 
neputând lucra, solicitantul a atacat hotărârea instanţei de judecata, dar apelul i-a fost respins. El a 
fost nevoit să se adreseze la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Însă, până la examinarea 
cauzei în Curte el a ajuns cu familia în stare disperată. Neavând de lucru, a fost nevoit să-şi vândă 
automobilul cu care întreţinea familia. Banii nu i-au ajuns pe mult timp şi acum familia sa este în 
pericolul evacuării din apartament din cauza neplăţii serviciilor comunale şi a chiriei.  

Şi mai tragică este situaţia familiei H. din or.Slobozia. După conflictul militar din 1992 
membrii acestei familii au început să fie persecutaţi de autorităţile locale şi reprezentanţii 
formaţiunilor militare, în felul acesta forţîndu-i să părăsească localitatea. Le-a fost furat automobilul 
cu care îşi asigurau cît de cît existenţa. Deoarece miliţia nu luase măsuri de reţinere a răpitorilor, 
stăpînul singur a dat de urmele lor. Aceştia, cu susţinerea tacită a miliţiei, l-au capturat şi l-au bătut 
crunt, apoi, transportîndu-l în portbagaj pe malul Nistrului, l-au preîntîmpinat că dacă nu părăseşte 
Transnistria va fi omorît el şi toţi membrii familiei sale.  

Autorităţile Republicii Moldova nu controlează şi n-ai nici o influenţă asupra Transnistriei. 
Iată de ce, la momentul ratificării Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 
Libertăţilor Fundamentale, Parlamentul Republicii Moldova a făcut o remarcă prin care a specificat 
că nu se va putea asigura respectarea dispoziţiilor Convenţiei “pentru omisiunile şi actele comise de 
către organele autoproclamatei republici nistrene pe teritoriul controlat de aceste organe pînă la 
soluţionarea definitivă a conflictului în regiune”.  

De fapt, această remarcă este valabilă şi pentru alte tratate şi convenţii internaţionale la care 
Republica Moldova este parte.  

Din considerentele de mai sus, nici Centrul pentru Drepturile Omului nu are acces în partea 
stîngă a Nistrului. Totodată, nici cetăţenii de acolo nu se încumetă să se adreseze avocaţilor 
parlamentari. Însă, dacă în anii precedenţi la Centru nu parvenise nici o petiţie din Transnistria, în 
2000 “gheaţa sa rupt”. În mare parte, graţie faptului că adresările la instituţia noastră sînt 
confidenţiale.  

Încălcarea în masă a drepturilor şi libertăţilor omului în partea stîngă a Nistrului trezeşte tot 
mai mult îngrijorarea organismelor internaţionale. Nu întîmplător una din primele vizite în calitatea 
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sa de Comisar al Drepturilor Omului al Consiliului Europei dl Gil-Robles a efectuat-o la Tiraspol, 
avînd în prealabil o întrevedere cu directorul Centrului, avocatul parlamentar Alexei Potînga.  

Documentele acumulate, informaţiile parvenite pe viu din această regiune demonstrează 
continuarea procesului de instaurare a unui regim totalitar, violarea în masă a drepturilor şi 
libertăţilor omului, în special dreptul la viaţă şi la integritate fizică, dreptul la apărare, dreptul la vot 
şi dreptul de a fi ales, libertatea opiniei şi a exprimării, dreptul la justiţie, libertatea conştiinţei, 
dreptul la libera circulaţie, libertatea întrunirilor, dreptul la muncă şi la protecţia muncii, dreptul la 
proprietatea privată, dreptul la învăţătură, dreptul de satisfacere a serviciului militar, un şir de alte 
drepturi şi libertăţi.  

Este îmbucurător faptul că în partea stîngă a Nistrului apar tot mai multe organizaţii 
neguvernamentale preocupate de promovarea şi protecţia drepturilor şi libertăţilor omului îm 
această regiune. În anul 2000 Centrul a reuşit să organizeze trei întrevederi cu reprezentanţii 
organizaţiilor respective şi ele, în măsura posibilităţilor, vor continua. 

Problematica respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană se află în atenţia 
Centrului pentru Drepturile Omului din momentul înființării instituției. În dependență de factorii 
care generează încălcarea unui drept, sunt alese cele mai potrivite metode pentru soluţionarea 
problemei astfel încît cetățenii să resimtă cît mai puţin deficiențele procesului de negocieri pentru 
reglementarea conflictului transnistrean. 

Drepturile persoanelor care locuesc în localitățile administrativ - teritoriale din stînga 
Nistrului sunt în mod special expuse riscului încălcării drepturilor omului, având în vedere prezența 
tensiunilor politice și de altă natură, precum și din cauza caracterului de lungă durată a conflictului. 
Chiar dacă statul nu deține un control efectiv asupra acestor localități, statul nu încetează de a avea 
jurisdicție și, deci, are în continuarie obligații în conformitate cu legislația internațională cu referire 
la persoanele din cadru acestui teritoriu. Statul are obligația continua de a asigura respectarea 
drepturilor recunoscute în accord cu referire la populația teritoriului neguvernamental controlat în 
limitele puterii efective a statului teritorial.  

În mare parte, instituția percepe esența problemelor sistemice, existente în stînga Nistrului, 
în rezultatul examinării cererilor orale și scrise parvenite de la personae domiciliate pe ambele 
maluri ale Nistrului, studierii și analizei situației din sursele deschise și informațiile apărute în 
presă, din rapoartele organizațiilor societății civile și din opiinile activiștilor din regiune. 

Cel ma des persoanele solicit consultare/asistență în problemele ce țin de: documentarea 
defectuoasă cu acte naționale și de stare civilă, în special a minorilor, înrolarea forțată a tinerilor în 
așa numitele” forțe armate ale Republicii Moldovenești Nistrene” sau urmărirea tinerilor care sau 
„eschivat” de serviciul în „forțe armate ale Republicii Moldovenești Nistrene”.  

În anul 2018 la reprezentanța Varnița au fost înregistrate 190 de adresări (12 scrise) dintre 
care 163 (86%) de la cetățeni domiciliați în localitățile aflate sub controlul autorităților secesioniste 
de la Tiraspol.[5] 

Concluzii. 
Formularea enunţată în acest acord este binevenită, dar în acelașitimp, este afectată de lipsa 

mecanismelor de implementare. În asemenea condiții locuitorii din zona de securitate care, fiind 
parte a diferitor raporturi sociale ce implică deplasări în stînga Nistrului, se află într-o perpetuă stare 
de incertitudine și disconfort. Protecţia socială trebuie să constituie elementul fundamental al 
politicilor statului, mecanismul principal prin care societatea intervine pentru a preveni, limita sau 
înlătura efectele negative ale evenimentelor considerate drept „riscuri sociale”. Un rol important în 
organizarea asistenței sociale le revine autorităţilor administraţiei publice locale, care trebuie să 
structureze serviciile teritoriale de asistenţă socială şi să asigure aplicarea legislaţiei la nivel 
teritorial. 

Lipsa progreselor considerabile în reglementarea problemei transnistrene ne impune să 
reiterămcă dinamica şi rezultatele consultărilor în cadrul formatului „5+2” de reglementare a 
conflictului transnistrean impun elaborarea unor strategii clare pentru viitor, revizuirea şi adoptarea 
strategiei grupurilor de lucru sectoriale, aprobate prin Hotărîrea Guvernului pentru realizarea 
iniţiativelor Preşedintelui Republicii Moldova privind întărirea încrederii şi securităţii în contextul 
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procesului soluţionării problemei transnistrene nr.1178 din 31.10.2007. Totodată, reiterăm 
necesitatea instituirii grupului de lucru sectorial pentru drepturile omului, care ar trebui să fie una 
din prioritățile acestui proces. 

Esenţial este faptul că prin crearea Centrului pentru Drepturile Omului, Republica Moldova 
a demonstrat o dată în plus fermitatea sa de a păşi în continuare pe calea democraţiei, la baza căreia 
stă promovarea şi protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale fiinţei umane. 
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Abstract:The Republic of Moldova and Romania do not have a long history regarding the 
confidentiality and protection of personal data.The first reference to the right to privacy appears in 
the Constitution of the Republic of Moldova of August 12,1994, where Article 28 concerns the right 
to the inviolability of intimate, family and private life, and in article 4 it describes the human right 
and freedoms that are applied in accordance whit theUniversal  Declaration  of Human Right, with 
the pacts and other treaties to which the Republic of Moldova is a party.At the same time, in the 
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Constitution, the latter article also provides for cases where there are inconsistencies between the 
pacts and treaties on fundamental human righs to which the Republic of Moldova is also part of its 
internal laws, the international regulations have priority. [11]In Romania, although prior to 1989, 
the right to confidentiality was recognized as a fundamental human right, it was frequently violated, 
especially by the intrusion of the Security.Unsecured searches, with or without a reason, the 
purchase of personal goods, journals or notes just because they would contain critical opinions of 
the regime in power, interception of the regime in power, interception and control of 
correspondence and telephone calls were common practices.Major changes in this area accur in 
Romania only after he December 1989 revolution.The first reference to the right to privacy also 
appears here in the Constitution adopted in 1991.Although the People’s Advocacy Institution was 
created by the Constitution in 1991, it prectically began its activity only in 1997 and was 
subsequentjy named as a data protection authority. 
Key-words: legal framework, personal data, legislation, protection; 
 
Rezumat:Republica Moldova și România nu au o istorie lungă cu privire la confidențialitate și 
protecția datelor cu caracter personal. Prima referire la dreptul la viață privată apare în 
Constituţia Republicii Moldova din 12 august 1994 unde la art. 28  privește Dreptul la 
inviolabilitatea vieţii intime, familiale şi private, iar art. 4 descrie drepturile şi libertăţile omului 
care se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu 
celelalte tratate la care Republica Moldova este parte.Totodată, în Constituţie, la acest din urmă 
articol se prevede şi cazul în care există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la 
drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, 
prioritate au reglementările internaţionale. [2] În România, deși înainte de 1989, dreptul la 
confidențialitate era recunoscut drept un drept fundamental al omului , acesta a fost frecvent 
încălcat, în special prin intruziunea Securității. Căutările fără garanție, cu sau fără un motiv, 
rechiziționarea bunurilor personale, jurnale sau note doar pentru că ar conține opinii critice față 
de regimul aflat la putere, interceptarea și controlul corespondenței și apelurilor telefonice au fost 
practici uzuale. Schimbări majore în acest domeniu apar în România abia după revoluția din 
decembrie 1989. Prima referire la dreptul la viață privată apare și aici în Constituția adoptată în 
1991. Deși Instituția Avocatului Poporului a fost creată de Constituție în 1991, practic și-a început 
activitatea doar în 1997 și a fost numită  ulterior și ca autoritate privind protecția datelor.  
Cuvinte-cheie:cadrul legal, date cu caracter personal, legislaţie, protecţie 

 
Introducere. 
La nivel internațional, primul instrument juridic referitor la reglementarea proceselor 

automatizate de prelucrare a datelor cu caracter personal o constituie Convenția nr.108 din 
28.01.1981 pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter 
personal. Convenția a fost instituită datorită riscurilor ce puteau surveni față de dreptul la viața 
privată a persoanelor fizice tocmai datorită automatizării survenite  cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal.La acel moment în Convenție a fost stabilit modul de colectare, stocare, 
utilizare, prelucrare a datelor cu caracter personal. Convenția a fost deschisă spre semnare la 
Strasburg la 28 ianuarie 1981 pentru statele membre ale Consiliului Europei.   

Republica Moldova a semnat Convenţia nr. 108 la 4 mai 1998  şi a ratificat-o prin Hotărârea 
Parlamentului nr. 483 din 2 iulie 1999, acesta intrând în vigoare la 1 iunie 2008, în urma adoptarii 
Legii nr. 17-XVI din 15 februarie 2007, fiind prima lege pe teritoriul Republicii Moldova cu privire 
la protecţia datelor cu caracter personal. În acelaşi timp, odată cu instrumentul de ratificare a 
Convenţiei, Republica Moldova a desemnat Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter 
Personal(,,CNPDCP”) în calitate de autoritate competentă pentru implementarea prevederilor 
Convenţiei şi pentru întreţinerea raporturilor de asistenţă reciprocă cu alte state părţi. Actul 
normativ de bază la acea dată care reglementa acest domeniu, desfășurând prevederile conținute în 
Convenția 108, o constituia Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 
octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
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caracter personal și libera circulație a acestor date.Totodată, în Constituţia Republicii Moldova din 
12 august 1994  art. 28  prevede Dreptul la inviolabilitatea vieţii intime, familiale şi private, iar la 
art. 4 se descriu drepturile şi libertăţile omului care se aplică în concordanţă cu Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este 
parte.La acest din urmă articol se prevede şi cazul în care există neconcordanţe între pactele şi 
tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi 
legile ei interne, prioritate au reglementările internaţionale. [2] 

Rezultate și discuții 
În prezent în Republica Moldova sunt aplicate dispoziţiile Legii 133 din 08 iulie 2011 privind 

protecția datelor cu caracter personal, lege care a asigurat transpunerea dispozițiilor Directivei 
95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 
acestor date. Întrucât la nivelul Republicii Moldova prevederile Directivei 95/46/CE sunt 
considerate a fi depășite a fost elaborat un  proiect de lege privind protecţia datelor cu caracter 
personal care intră în vigoare  la 1 martie 2019 de transpunere a celor  două acte legislative ale UE , 
respectiv Regulamentul general 679/2016 al  Parlamentului European si a Consiliului privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind 
protectia datelor), și Directiva 680/2016 al Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de 
catre autoritaţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a 
infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulatie a acestor date,ce se aplică 
statelor membre ale UE de la data de 25 mai 2018,  şi de abrogare a Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 
de protecţia datelor cu caracter personal. Totodată, prezentul proiect care nu a fost publicat, prevede 
în termen de 6 luni de la data publicării, Guvernul: 

a) va elabora și va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare în 
concordanță cu prezenta lege;  

b) va pune actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;  
c) va asigura punerea în concordanță a actelor normative ale autorităților publice centrale cu 

prezenta lege. 
Republica Moldova a descris pentru a prelucra datele cu caracter personal, inclusiv pentru 

informare, în scopuri de analiză strategică, în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind 
protecția datelor  și următoarele aspecte: - Exemple - Coduri modificate: Codul contravențional al 
Republicii din Moldova nr. 218 din 24.10.2008 se completează după cum urmează: Articolul 374 se 
completează cu alineatul (4) după cum urmează: "(4) În procedura contravențională, prelucrarea 
datelor cu caracter personal se realizează conform Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția 
datelor personale. Articolul 451 care privește  inadmisibilitatea divulgării materialelor trebuie să se 
facă în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 
Codul de procedură penală al RM a fost completat cu: articolul 15  Inviolabilitatea vieții private (2) 
La efectuarea acțiunilor procesuale nu poate fi acumulată  fără necesitate informație despre viața 
privată și intimă a  persoanei. La cererea organului de urmărire penală  și a instanței de judecată, 
participanții la acțiuni procesuale sunt obligați să nu divulge astfel de informații și despre acestea se 
ia  un angajament în scris. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul procesului penal se  
efectuează conform Legii nr. 133 din 8 iulie 2011privind protecția datelor cu caracter personal. 
Articolul 211- Păstrarea dosarelor penale și a materialelor de urmăririre penală.(4) Accesul la 
dosarele  și materialele care se păstrează în condițiile prevăzute în prezentul articol  se decide de 
către conducătorul organului  sau, după caz, președintele instanței la care se păstrează acestea, în 
conformitate cu prevederile prezentului capitol și ale Legii nr.133 din 8 iulie 2011privind protecția 
datelor cu caracter personal; articolul 212-Confidențialitatea urmăririi penale: Materialele urmăririi 
penale nu pot fi date publicității decât cu autorizarea persoanei care efectuează urmărirea penală și 
numai în măsura în care consideră că acest lucru este posibilă, cu respectarea prezumției de 
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nevinovăție, și ca să nu fie afectate interesele altor persoane și ale desfășurării urmăririi penale, în 
condițiile Legii nr.133 din 8 iulie 2011cu privire la protecția datelor cu caracter personal . 

Principiile descrise mai sus  au condus la dezvoltarea de orientări stricte privind utilizarea 
datelor cu caracter personal,  specifice din acest punct de vedere în jurul securității datelor cu 
caracter personal. Acest lucru a condus la o serie de politici care trebuie să fie respectate  pentru 
datele cu caracter personal deținute manual, fișierele și cele deținute pe sisteme informatice.  
Politica de birou este un  exemplu evident. Personalul responsabil de probaţiune se asigurară că 
respectă aceste politici,că informațiile cu care lucrează , datele subiecților au o platformă  de acces 
la informații care nu pot fi prelucrate  de orice organizație . Delincvenții au dreptul să solicite acces 
la informațiile lor . Acest lucru trebuie făcut într - un mod structurat, pentru a se asigura că acestea 
sunt protejate,( nu de dat acces la orice act informativ,respectiv la alta decât cea la care se referă 
direct ).  

Informații generale. 
- Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova( în 

continuare CNPDCP) a fost fondat în anul 2008, avea buget pentru plata a  18 angajați;                                          
-3 , 89 milioane MDL / 176.100 Euro (2016) Statut - autoritate publică independent;              
-Obiectiv declarat - apărarea dreptului la confidențialitate și protecția datelor cu caracter 

personal; 
-Singura autoritate mandatată cu protecția datelor cu caracter personal în Moldova;               
-Organizare internă, cu Director Departamentul de evidență și control;                                          
-Departamentul de relații externe și integrare europeană, Departamentul de planificare și 

economie-financiar, Direcția juridică și relații publice, Director adjunct nominalizat cu votul 
majorității Parlamentului Republicii Moldova;  

- CNPDCP inițiator  al mai multor modificări cheie în: - Cod procedural penal - Cod 
contravențional - Legea privind statutul judecătorilor -Legea privind Centrul Național Anticorupție 
-Legea privind spălarea banilor și finanțarea terorismului - Legea privind activitatea poliției și 
statutul poliției - Legea privind activitatea specială de investigare - etc. • CNPDCP din Republica 
Moldova - pași mici, dar afirmative, către schimbarea incrementală privind Incorporarea 
elementelor de protecție a datelor cu caracter personal; 

- Exemple –A) Legea privind protecția datelor cu caracter personal din 08/07/2011 se 
modifică după cum urmează: Articolul 2 alineatul (2). Domeniul acestei legi se aplică:              

d) la prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul acțiunilor de prevenire și investigare 
a infracțiunilor,punerii în executare a sentințelor de condamnare și a altor acțiuni din cadrul 
procedurii penale sau contravenționale, în condițiile legii; alineat(4) Prezenta lege nu se aplică: b) 
prelucrării datelor cu caracter personal atribuite secretului de stat, în conformitate cu o procedură 
stabilită, cu excepția informațiilor menționate la alin. (2), lit.(d);  

Articolul 15. Scutiri și restricții              
(1) Dispozițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1), articolul 12, alineatul (1) și (2), articolele 

13, 14, 28  nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată în 
cadrul activităților prevăzute la articolul 2, alineatul (2),lit d, în scopul apărării naționale , al 
securității statului și menținerii ordinii publice, al protecției drepturilor și libertăților subiectului 
datelor cu caracter personal sau ale altor persoane, în cazul în care aplicarea lor afectează eficiența 
acțiunii sau obiectivul urmărit în exercitarea  competențelor legale ale autorității publice. ( 2) 
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile stabilite la alineatul (1) nu se efectuează pentru 
perioada mai lungă decât este necesar pentru atingerea obiectivului urmărit. (3) De îndată ce 
motivele care au justificat aplicarea alineatelor (1) și (2) din prezentul articol nu mai există, 
controlorii vor lua măsurile necesare pentru a asigura respectarea drepturilor persoanei cu caracter 
personal prevăzute de la articolele 12 -14. 

 (4) Autoritățile publice trebuie să țină evidența aplicării excepțiilor stabilite la alin. (1) și 
informează Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, în termen de 10 zile, cu 
privire la datele cu caracter personal prelucrate în ceea ce privește prezentul articol.  
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B) Legea modificată privind statutul judecătorilor a fost completată cu punctul 12, prin care  
judecătorul este obligat să prelucreze datele cu caracter personal în conformitate cu Legea privind 
protecția datelor cu caracter personal. Încă din anul 2012, la demersul CNPDCP, Consiliul Superior 
al Magistraturii prin Hotărârea 508/26 din 21 august 2012 a aprobat modificarea privind modul de 
publicare a hotărârilor judecătorești pe pagina web, respectiv înlocuirii numelor complete a părților 
și a altor participant la proces cu inițialele numelui și prenumelui precum și a excluderii 
informațiilor despre părți și alți participant la process privind: data, luna și anul nașterii, locul de 
muncă și funcțiile deținute, adresa domiciliului, adresa juridical, date despre patrimoniu, numărul de 
înmatriculare a mijlocului de transport etc. [5] și prin Hotărârea 721/35 din 13 noiembrie 2012 a 
aprobat și obligativitatea inițierii procedurilor de înregistrare în calitate de operatori de date cu 
caracter personal. [6] 

C) Articolul 5 din Legea privind activitatea de investigare specială a fost completat cu:  
(1) Persoanele care au acces la datele cu caracter personal ale persoanei supuse măsurilor 

speciale în privința investigării sunt obligate să păstreze confidențialitatea datele în conformitate cu 
Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 

 D) Legea 308/22.12.2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării 
terorismului  , prevede că atunci când se aplică măsuri de identificare a persoanelor fizice sau 
juridice, entitățile raportoare trebuie să respecte prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind 
protecția datelor personale.  

 E) Legea privind statutul ofițerului de instrumentare a fost suplimentată cu prevederea 
faptului că,ofițerul de urmărire penală este obligat să se conformeze cu prevederile Legii privind 
protecția datelor cu caracter personal nr 133 din 8 iulie 2011. 

Legile românești relevante privind protecția datelor au fost :   
• Legea nr. 677 din 2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările ulterioare ("Legea nr. 677") 
• Legea nr. 506 din 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții 

private în sectorul comunicațiilor electronice 
De ce spunem au fost ? Datorită faptului că, din 25 mai 2018 se aplică prevederile  

Regulamentului general 679/2016 al  Parlamentului European si a Consiliului privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protectia 
datelor), și Directivei 680/2016 al Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre 
autoritaţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a 
infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulatie a acestor date. 

Dar, Legea nr. 677 aplică prevederile vechiului GDPR ( Directiva 95/46/CE) care în prezent 
se aplică pe teritoriul Republicii Moldova, fiind transpus de Legea 133 din 08 iulie 2011 de 
protecţia datelor cu caracter personal. Chiar dacă România a abrogat vechiul Regulament general 
privind protecția datelor-Directiva 95/46/CE, prin noua Lege nr. 190/2018, privind măsuri de 
punere în aplicare a Regulamentului general 679/2016 al  Parlamentului European si a Consiliului 
de protecţie a persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general 
privind protectia datelor), potrivit preambulului regulamentului, scopul său principal este adaptarea 
principiilor şi obiectivelor stabilite anterior de Directiva 95/46, care rămân valabile, pentru a le pune 
în acord cu evoluţiile de ordin tehnologic. [7]   

În cadrul ședinței din 3-4 octombrie 2017 Republica Moldova a fost acceptată în calitate de 
membru cu statut de observator în cadrul Grupului de lucru pentru protecția datelor la Articolul 29 
al Uniunii Europene, din 25 mai 2018 schimbându-și denumirea în Comitetul European pentru 
Protecția Datelor(CEPD). Prin acest for internațional, Republica Moldova a promovat interesele 
statului în vederea ajustării și conformării la standardele UE în domeniul protecției datelor cu 
caracter personal. Hotărârea Guvernului nr.1472 din 30 decembrie 2016 a aprobat Planul Național 
de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană în 
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perioada 2017-2019, precizând o acțiune în acest scop: acțiunea nr.17 din art.13 ,, Pregătirea pentru 
depunerea cererii de către Republica Moldova în calitate de stat terț care asigură un nivel adecvat de 
protecție a datelor cu caracter personal.”Sunt prevăzute măsurile necesare pentru implementarea 
Acordului de Asociere pe parcursul celor trei ani, dar și măsuri de ajustare a legislației naționale la 
standardele și principiile europene, în conformitate cu angajamentele asumate. Proiectul Planul 
Național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea 
Europeană în perioada 2017-2019, la art.13 este prevăzută,, Protecția datelor cu caracter personal”, 
acțiunea nr. L6 stabilește modificarea Legii nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu 
caracter personal, care va fi realizată prin adoptarea proiectului de lege de transpunere a 
Regulamentului general 679/2016 al  Parlamentului European si a Consiliului privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protectia 
datelor), și Directivei 680/2016 al Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre 
autoritaţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a 
infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulatie a acestor date. [12]           

Legislația privind protecția datelor cu caracter personal Legea nr. 677/2001 s-a aplicat 
procesării datelor cu caracter personal efectuate, total sau parțial, prin mijloace automate, precum și 
prelucrării prin alte mijloace decât cele automate, care fac parte sau sunt destinate unui sistem de 
dovezi.  Legea nr. 677/2001 a transpus în legislația internă Directiva 95/46 / CE și a stabilit cadrul 
legal fundamental pentru protecția persoanelor care au legătură cu prelucrarea datelor cu caracter 
personal din România. Acesta reglementează cele 5 circumstanțe specifice în care prelucrarea 
datelor cu caracter personal poate fi considerată legală. Dispozițiile sale se referă, de asemenea, la 
factori cruciali, cum ar fi prelucrarea legitimă, calitatea datelor, definițiile termenilor fundamentali 
(de exemplu, operator, subiect, prelucrare etc.), drepturile persoanelor vizate și obligațiile 
operatorilor de date cu caracter personal și desemnează Avocatul Poporului în calitate de Autoritate 
de Supraveghere din România privind protecția datelor. Pe lângă faptul că oferă garanții în ceea 
ce privește colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, aceasta elimină prelucrarea datelor 
„sensibile” privind rasa, politica, sănătatea, religia, viața sexuală, cazierul judiciar etc. Garanții 
legale. [10] Legea recunoaște, de asemenea, drepturile fundamentale pentru persoana vizată, cum ar 
fi dreptul de a fi informat cu privire la prelucrare, dreptul de acces la informații, dreptul de a se 
opune în orice moment prelucrării, cu condiția ca persoana respectivă să aibă motive legitime în 
acest sens . Mai mult, persoana vizată are dreptul să se opună prelucrării datelor sale personale, în 
cazul în care scopurile prelucrării sunt îndreptate către cercetarea de marketing, pentru a obține sau 
a transmite informații comerciale, publicitare sau de marketing.  Legea 677/2001 se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată, total sau parțial, prin mijloace automate, precum 
și prelucrarea prin alte mijloace decât cele automate, care fac parte sau sunt destinate unui sistem de 
dovezi. Prin date cu caracter personal se înțelege orice informație care se referă la o persoană fizică, 
identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, 
direct sau indirect, în special cu referire la un număr de identificare sau la unul sau mai multe detalii 
specifice ale identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice , culturale sau sociale. Legea 
prevede regulile privind prelucrarea datelor cu caracter personal și principiul interzicerii prelucrării 
datelor cu caracter personal legate de origine etnică sau rasială, de opinii politice, religioase sau 
filozofice sau de altă natură similară, de adeziune sindicală, precum și de date personale referitoare 
la starea de sănătate sau la viața sexuală. Legea oferă anumite drepturi pentru persoanele care sunt 
supuse unor astfel de prelucrări de date cu caracter personal, cum ar fi: · Să fie informați despre ce 
informații se colectează și de ce; · Accesul la aceste date; Intervenții pentru modificarea datelor; · 
Obiectul prelucrării datelor; · Sunt stabilite cerințe speciale pentru confidențialitatea și securitatea 
procesării. Acesta stabilește reguli pentru gestionarea corectă și responsabilă a informațiilor 
personale de către sectorul public și privat. Informațiile personale sunt definite drept „orice 
informații referitoare la o persoană fizică, o persoană juridică sau un grup de persoane care 
dezvăluie identitate fizică, psihologică, mentală, economică, culturală sau publică, indiferent de 
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forma sau metoda folosită pentru înregistrarea sa”. Entitățile care colectează informații personale 
trebuie să informeze oamenii de ce sunt colectate informațiile lor personale și la ce vor fi utilizate; 
permiteți persoanelor acces rezonabil la informații despre ei înșiși și dreptul de a o corecta dacă este 
greșită; asigurați-vă că informațiile sunt păstrate în siguranță și nu pot fi manipulate, furate sau 
utilizate în mod necorespunzător; și să limiteze utilizarea informațiilor personale, în alte scopuri 
decât scopul inițial, fără acordul persoanei afectate sau în anumite alte circumstanțe. Informațiile 
sensibile, inclusiv informații cu privire la originea rasială sau etică , apartenența politică sau 
religioasă, sănătatea, viața sexuală și credințele, li se oferă o protecție specială și pot fi procesate 
numai cu acordul expres scris al unei persoane [1]. Autoritatea de supraveghere pentru Legea nr. 
677/2001 a fost Avocatul Poporului (numit și „Ombudsman”).  Regulamentele organizatorice și 
funcționale ale Avocatului Poporului au fost modificate pentru a asigura crearea unui Birou special 
pentru protecția informațiilor (PIPO) , preocupat de protecția persoanelor în legătură cu prelucrarea 
privată a datelor. Avocatul Poporului a adoptat mai multe ordine în 2002 pentru a aplica Legea nr. 
677/2001: [9]· Ordinul Avocatului Poporului nr. 52 (18 aprilie 2002) pentru aprobarea măsurilor 
minime de securitate pentru prelucrarea datelor la baza operatorilor adoptarea de măsuri tehnice și 
organizatorice pentru a garanta un nivel adecvat de securitate juridică a procesării datelor, 
Monitorul Oficial, 5 iunie 2002; [4] · Ordinul Avocatului Poporului nr. 53 (18 aprilie 2002) pentru 
aprobarea formularelor de notificare standardizate, Monitorul Oficial, 5 iunie 2002; [4] · Ordinul 
Avocatului Poporului nr. 54 (18 aprilie 2002) pentru determinarea situațiilor care necesită 
notificarea prelucrării datelor care intră sub incidența Legii nr. 677/2001, Monitorul Oficial, 5 iunie 
, 2002;[13] · Ordinul Avocatului Poporului nr. 75 (4 iunie 2002) pentru a stabili măsuri și proceduri 
specifice pentru a oferi un nivel satisfăcător de protecție pentru persoanele vizate, Monitorul 
Oficial, 26 iunie 2002.[3] În 2003, Avocatul Poporului a propus un act normativ prin care se 
stabilește o notificare comision; în acest sens, a fost adoptată Legea nr. 476/2003. În 2003, Avocatul 
Poporului a emis și Ordinul nr. 6 din 29 ianuarie 2003 care stabilește clauze contractuale standard 
pentru transferul de date cu caracter personal către țări terțe care nu furnizează nivel adecvat de 
protecție. Plângerile sunt soluționate în conformitate cu articolul 25 Legea nr. 677/2001. În 
conformitate cu aceste dispoziții, reclamația nu poate fi transmisă autorității de supraveghere mai 
devreme de 15 zile de la depunerea unei reclamații care tratează aceeași problemă către operatorul 
de date. Pentru a soluționa plângerea, autoritatea de supraveghere poate asculta atât persoana 
respectivă, cât și operatorul de date sau, dacă este cazul, persoana care reprezintă interesele 
persoanelor respective. Dacă plângerea este justificată, autoritatea de supraveghere este 
împuternicită să dispună întreruperea sau încetarea temporară a prelucrării datelor, ștergerea parțială 
sau totală a datelor prelucrate și poate, de asemenea, să înștiințeze organele penale sau să aducă un 
proces. Monitor oficial, nr. 814 din 18 noiembrie 2003.  Monitor oficial nr. 151, 10 martie 2003. 
Confidențialitate și drepturile omului 2004: România, parte a confidențialității și drepturilor omului 
2004 de către Centrul electronic de informații privind confidențialitatea și confidențialitatea 
internațional. [8] 

Legea 676/2001 a fost practic înlocuită de Legea 506/2004, care transfera toate avocațiile 
referitoare la confidențialitate Avocatului Poporului. NRAC (Autoritatea Națională de 
Reglementare în Comunicare)a început să ia măsurile necesare pentru a aplica Legea 506/2004 în 
special cu privire la măsurile de securitate pentru comunicații electronice.  

După cum se poate observa  precedent, România a decis să transfere responsabilitatea 
aplicării legislației privind datele cu caracter personal Avocatului Poporului, având în vedere, 
probabil, pe bună dreptate că în timp, această instituție independentă, având ca obiective principale 
respectarea drepturilor omului pentru cetățenii României, poate îndeplini această funcție pentru 
dreptul de confidențialitate și implicit să răspundă pentru aplicarea legislației în domeniul 
prelucrării datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, s-a susținut că delegarea responsabilității 
de a monitoriza și controla prelucrarea datelor cu caracter personal avocatului poporului este 
discordantă cu rolul său fundamental.  
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Astfel, în 2005 a fost înfiinţată prin lege Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal, ale cărei atribuţii erau exercitate până atunci în cadrul  Avocatului 
Poporului. 

Atât Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din 
România înfiinţată în anul 2005 cât şi Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter 
Personal din Republica Moldova înfiinţat în 1999, au ca obiective apărarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată în 
legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.   

Apariția utilizării masive a calculatorului și a numeroasei activități bazate pe serviciile de 
internet au adus riscuri neașteptate privind dreptul la respectarea vieții private. În consecință, nevoia 
de a o proteja a dus la noul set de reguli menite să se concentreze pe colectarea, stocarea și 
utilizarea datelor cu caracter personal. Noul Regulament general de protecție a datelor (GDPR), 
acronim care a intrat deja în patrimoniul lingvistic al tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, 
este cel mai recent și modern instrument, menit să ofere un set de garanții în ceea ce privește 
confidențialitatea persoanelor când vine vorba de prelucrarea și stocarea datelor lor personale. Rolul 
jurisdicției constituționale este crucial în îmbunătățirea și consolidarea tuturor garanțiilor asociate 
dreptului la viața privată, la intimitate și, nu în ultimul rând, la libertatea de conștiință. Declarațiile 
lor aduc lumină asupra dispozițiilor legale și beneficiază de calitatea legislației. În consecință, 
Curtea Constituțională a Republicii Moldova și a României și-au dovedit deja rolul important în 
clarificarea valorilor democrației în ceea ce privește drepturile fundamentale ale omului. Având în 
vedere procesul de dezvoltare tehnică remarcabil, șansele de a solicita în continuare revizuirea 
constituționalității actelor normative ulterioare sunt semnificative. Curțile vor  trebui să țină cont 
atât de regulamentul obligatoriu european, cât și de dispozițiile legii de bază naționale care acordă 
exercitarea deplină a drepturilor fundamentale ale omului. 

Concluzii 
Această expunere  nu a avut ca scop doar prezentarea așa numitei chestiuni care în drept este 

una foarte importantă și totodată destul de problematică actualmente, ci am dorit și am  arătat că 
protecția datelor cu caracter personal devine o chestiune reală ce ne privește pe toți și care în curând 
aceasta se va concretiza într-un domeniu distinct al științelor juridice. Acest domeniu, care aduce 
reglementări cu privire la aplicabilitatea prelucrării datelor cu caracter personal, s-a dezvoltat relativ 
recent.  
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Rezumat.  Instituția insolvabilităţii este una dintre cele mai importante instrumente legale 

care guvernează relațiile patrimoniale și are menirea de a asigura stabilitate în circuitul civil. În 
ceea privește răspunderea subsidiară a membrilor organelor de conducere ale debitorului 
insolvabil în procedura de insolvabilitate, aceasta este o răspundere delictuală civilă. 

Abstract. The insolvency institution is one of the most important legal instruments that 
governs patrimonial relations and ensures stability in the civil system. The subsidiary liability of 
the members of the debtor's governing bodies in the insolvency proceedings constitutes delictual 
liability. 

 
Cuvinte cheie: insolvabilitate, răspundere subsidiară, membru al organelor de conducere. 
 
Insolvabilitatea este o instituție în care situația financiară a debitorului se caracterizează prin 

insuficiența mijloacelor bănești disponibile sau incapacitatea de a-și onora plata datoriilor certe, 
lichide și exigibile, constată prin act de dispoziție emis de instanța de insolvabilitate.  

Răspunderea pentru cauzarea stării de insolvabilitate  față de subiectul pasiv al procedurii de 
insolvabilitate are drept scop recuperarea sumelor care urmează să fie încasate în patrimoniul 
debitorului, după caz, în cadrul procedurii de restructurare, este necesar de a salvgarda 
întreprinderea aflată în dificultate financiară pentru a-şi continua activitatea, a păstra locurile de 
muncă, a acoperi creanțele conform programului de plăți sau majorarea/completarea fondurilor 
corespunzătoare, iar în cadrul  procedurii de faliment  urmează a satisface creanțele nestinse ale 
creditorilor admiși de către lichidator  și validați de către instanța de insolvabilitate. 

Răspunderea juridică, în general, și răspunderea civilă, în special, reprezintă consecința 
încălcării, printr-un fapt ilicit, a unor norme legale în vigoare, care determină suportarea efectelor 
acestei conduite de către persoana vinovată, în caz de nevoie putându-se apela la forța coercitivă a 
statului în scopul restabilirii ordinii de drept astfel lezate. Așa cum răspunderea penală este 
obligația celui care a săvârșit o infracțiune de a suporta și executa pedeapsa care i-a fost aplicată, și 
răspunderea civilă constituie obligația autorului faptei ilicite de a repara prejudiciul patrimonial pe 
care l-a cauzat [4. P. 263]. În context teoretic, subliniem faptul că pentru a fi atras la răspundere 
subsidiară a membrilor organelor de conducere și/sau de supraveghere şi orice altă persoană, care 
au cauzat insolvabilitatea entității debitoare, trebuie să se dovedească cumulativ cele patru elemente 
ale răspunderii civile delictuale, iar în context legal să săvârșească una dintre acțiunile enumerate 
expres și limitativ de lege (art. 248 din Legea insolvabilității nr. 148/2012). 

Astfel, conform prevederilor art. 1998 din Cod civil al R. Moldova [3], cel care acționează 
față de altul în mod ilicit, cu vinovăție este obligat să repare prejudiciul patrimonial, iar în cazurile  
prevăzute de lege și prejudiciul moral cauzat prin acțiune sau omisiune. Condițiile de bază a 
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răspunderii subsidiare sunt: existența unui prejudiciu; existența faptei ilicite; existența unui raport 
de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu; existența vinovăției celui ce a cauzat prejudiciul, 
constând în intenția, neglijența sau imprudența cu care a acționat. Prejudiciul reprezintă rezultatele 
dăunătoare de natură patrimonială, nepatrimonială, efecte a încălcării drepturilor subiective și a 
intereselor legitime ale unei persoane. 

În practica judiciară [7], în momentul în care se constată cert lipsa masei debitoare și 
respectiv imposibilitatea stingerii creanțelor creditorilor,  masa credală nestinsă ia forma unui 
prejudiciu veritabil din punct de vedere juridic, prejudiciu cauzat de activitatea cel puțin 
defectuoasă a debitorului insolvabil, care a prejudiciat creditorii. Oricât de culpabilă nu ar fi fapta 
din punct de vedere civil, ea nu va produce efecte dacă nu s-a cauzat un prejudiciu. Fiind o condiție 
a răspunderii civile delictuale, autorul care a cauzat starea de insolvabilitate va răspunde în limita 
prejudiciului cauzat și nemijlocit în mărimea creanțelor neacoperite de masa debitoare. Raportul de 
cauzalitate este o condiție materială sau obiectivă a răspunderii civile care nu se confundă cu 
vinovăția. În sensul art. 248 din Legea insolvabilității nr. 148/2012, exemplificăm că în cazul lipsei 
evidenței contabile și documentelor de activitate cauzează imposibilitatea 
lichidatorului/administratorului insolvabilității de a identifica și valorifica masa debitoare și 
implicit stingerea creanțelor validate.  Această omisiune constituie o formă de cauzare a 
prejudiciului, care trebuie să se încadreze perfect în termenul de 2 ani înainte de intentarea 
procesului de insolvabilitate. 

În această ordine de idei, trebuie să specificăm că art. 248 din Legea insolvabilității nr. 
148/2012 prevede că condițiile și cerințele impuse de lege în vederea atragerii răspunderii 
subsidiare a membrilor organelor de conducere ale debitorului se prescriu în termen de 3 ani de la 
data care a fost cunoscută sau trebuia să fie cunoscută persoana care a cauzat starea de 
insolvabilitate, dar nu mai devreme de 2 ani de la data hotărârii de intentare a procedurii de 
insolvabilitate. Astfel, termenul de decădere de 3 ani în vederea înaintării acțiunii în instanță cu 
privire la atragerea persoanelor la răspundere subsidiară poate începe a curge doar după intentarea 
procesului de insolvabilitate. Mai mult decât atât,  în vederea atragerii la răspundere subsidiară a 
membrilor organelor de conducere ale debitorului nominalizați la art. 247. Din Legea 
insolvabilității nr. 149/20125, acțiunile culpabile prevăzute la art. 248 din aceeași Lege, trebuie să 
fi fost comise de către aceștia cu cel 2 ani înainte de intentarea procesului de insolvabilitate în 
privința debitorului, iar cererea cu privire la atragerea persoanelor în cauză la răspundere poate fi 
introdusă după intentarea procedurii de insolvabilitate în termen de 3 ani de la data la care s-a 
cunoscut sau trebuia să fie cunoscut faptul că dânșii au cauzat starea de insolvabilitate [10]. 

Subiecții angajați în răspunderea subsidiară. 
Este important să menționăm că, art. 247 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149/2012 

prevede „în sensul prezentei legi, membri ai organelor de conducere ale debitorului pot fi: debitorul 
persoană fizică ce desfășoară activitate individuală de întreprinzător, fondatorul întreprinderii 
individuale sau al gospodăriei țărănești (de fermier), administratorii societăților comerciale, 
membrii organelor executive, membrii consiliilor de supraveghere (de observatori), lichidatorii şi 
membrii comisiilor de lichidare, contabilii”. Din contextul art. 247 din Legea insolvabilității 
interpretăm că cererea de atragere la răspundere patrimonială, se poate introduce nelimitativ atât 
împotriva persoanelor care fac parte din organele de conducere și/sau supraveghere în cadrul 
societății, cât și împotriva oricărei persoane care a contribuit la starea de insolvabilitate a 
debitorului. De aici rezultă că răspunderea patrimonială pentru crearea stării de insolvabilitate a 
debitorului poate fi angajată și unui administrator de fapt, calitate ce trebuie dovedită prin analiza 
acțiunilor sau inacțiunilor acestuia. Acest fapt se încorporează în reglementarea legală a art. 197 
alin (1), în redacția nouă a Codului civil, care prevede, distinctiv, că persoana care nu este indicată 
în registrul de publicitate prevăzut de lege în calitate de administrator al unei persoane juridice se 
consideră administrator de fapt al acelei persoane juridice pe perioada în care dă instrucțiuni 
administratorului, iar acesta le respectă. Administratorului de fapt îi revin, în raport cu persoana 
juridică, obligația de a urmări scopul persoanei juridice, obligația de a acționa cu competență și 
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diligență, obligația de a evita conflictul de interese, obligați de a nu accepta beneficii de la terți 
precum și obligația de confidențialitate, care se aplică în mod corespunzător. 

Pe de altă parte,  art. 197 alin (2) din Codul civil (redacția nouă) prevede că persoana indicată 
în registrul de publicitate prevăzut de lege în calitate de administrator al unei persoane juridice se 
consideră administrator aparent al acelei persoane juridice pe perioada în care: desemnarea ei în 
această calitate poate fi în mod întemeiat contestată și deși mandatul ei a expirat sau a încetat pe 
altă cale, calitatea sa de administrator nu a fost radiată din registrul de publicitate prevăzut de lege. 
Totodată, calitatea de administrator aparent, prin prisma răspunderii patrimoniale, generează o serie 
de obligații după cum urmează: obligația de a urmări scopul persoanei juridice, obligația de a 
acționa cu competență și diligență, obligația de a evita conflictul de interese, obligația de a nu 
accepta beneficii de la terți, obligația de a declara interesul într-un act juridic sau operațiune care se 
propune persoanei juridice, obligația de confidențialitate precum și alte derogări, limitări și 
excluderi de la obligațiile specificate. 

În conformitate cu art. 184 alin. (2) din Codul civil al R. Moldova, membrul persoanei 
juridice nu răspunde pentru obligațiile persoanei juridice, iar persoana juridică nu răspunde pentru 
obligațiile membrului, cu excepțiile stabilite de lege sau de actul de constituire. 

Potrivit reglementării speciale a art. 45 alin (2) di Legea cu privire la societățile cu 
răspundere limitată nr. 135 din 14.06.2007 [11], în afară de obligațiile enumerate în alin. (1) al 
acestui articol, asociatul are și alte obligații stabilite de lege și de actul de constituire.  

În contextul celor expuse, stabilim că antrenarea asociatului sau fondatorului la răspunderea 
subsidiară aplicată în procedura de insolvabilitate este condiționată de lege, de statut sau actul de 
constituire. 

Reguli generale și speciale impuse atragerii la răspundere subsidiară a membrilor 
organelor de conducere. 

Cererea privind răspunderea subsidiară a membrilor organelor de conducere va fi depusă de 
către lichidator/administratorul insolvabilității și după caz de comitetul creditorilor dacă este 
autorizat de către instanța de insolvabilitate de a introduce acțiunea, la solicitarea acestuia, în 
situația în care administratorul insolvabilităţii/lichidatorul a omis să formuleze acțiunea în cauză, 
iar răspunderea patrimonială amenință să se prescrie, așa cum prevede art. 248, alin. (1), (3) din 
Legea insolvabilităţii nr. 149/2012. 

În această ordine de idei, acțiunea va fi judecată separat, formându-se un dosar conex iar 
competența de examinare și soluționare a cauzei respective aparține judecătorului instanței de 
insolvabilitate căruia i-a fost repartizat dosarul de insolvabilitate (de bază).  Prin urmare, art. 5 alin. 
(5), lit. f) din Legea insolvabilității nr. 149/2012, prevede că judecarea și soluționarea cererilor de 
tragere la răspundere patrimonială subsidiară a membrilor organelor de conducere și de 
supraveghere și/sau a altor persoane care au cauzat insolvabilitatea debitorului țin de competența 
aceluiași complet (judecător) al instanței de insolvabilitate care are în procedură dosarul de 
insolvabilitate respectiv. 

Măsura prevăzută la alin.(1) al art. 248 din Legea insolvabilităţii nr. 149/2012 se prescrie în 
termen de 3 ani de la data la care a fost cunoscută sau trebuia să fie cunoscută persoana care a 
cauzat starea de insolvabilitate, dar nu mai devreme de 2 ani de la data hotărârii de intentare a 
procedurii de insolvabilitate. Însă, ținând cont de norma legală și de circumstanțele de fapt, de 
multe ori în raportul lichidatorului/administratorul insolvabilității nu sunt elucidate cauzele care au 
determinat starea de incapacitate de plată sau nu sunt identificate persoanele care au contribuit prin 
acțiune sau inacțiune la insolvabilitatea debitorului dar care sunt descoperite ulterior, pe parcursul 
executării obligațiilor administratorului insolvabilității/ lichidatorului, ce îi revin  întru executarea 
colectivă, astfel legiuitorul a consfințit că prescripția începe să curgă de la data la care a fost 
cunoscută sau trebuia să fie cunoscută persoana care a contribuit la apariția stării de insolvabilitate, 
dar nu mai târziu de 2 ani de la data pronunțării hotărârii de intentare a procesului de 
insolvabilitate. Mai mult decât atât, din Legea insolvabilității nr. 149/20125, rezultă că acțiunile 
culpabile prevăzute la art. 248 din aceeași Lege, trebuie să fi fost comise de către membrii 
(fondatorii) organelor de conducere a debitorului insolvabil cu cel 2 ani înainte de intentarea 
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procesului de insolvabilitate în privința debitorului. De lege ferendă, considerăm oportun o 
modificare a Legii Insolvabilității nr. 149/2012, în sensul termenului de prescripție a acțiunii 
privind răspunderea subsidiară a membrilor organelor de conducere,  fiind un proces civil cu statut 
special, acțiunea să fie formulată într-un termen de prescripție extinctiv condiționat de 
complexitatea acțiunii în sine, de reaua credință a administratorului aparent manifestată prin 
tăinuirea cauzelor reale ale apariției insolvabilității, etc. În argumentarea acestei modificări, 
susținem că nu este echitabil  față de creditori dacă procedura concursuală colectivă și egalitară este 
în proces de aplicare și aceștia sunt în imposibilitate de a înainta cererea de atragerea la răspundere 
subsidiară, evitând astfel, subiectiv, și unele cereri privind excepția de tardivitate. 

Acțiunea în răspundere patrimonială subsidiară a asociaţilor/acţionarilor debitorului, este de 
menţionat că, la judecarea cauzelor ce ţin de intentarea procesului de insolvabilitate, legea care 
stabilește obligaţiile asociatului (fondatorului) este Legea insolvabilităţii nr. 149/2012 care, 
conform art.1 alin.(2), este aplicabilă persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate și 
forma juridică de organizare, întreprinzătorilor individuali, inclusiv titularilor de patentă de 
întreprinzător, societăților de asigurări, fondurilor de investiții, companiilor fiduciare, organizațiilor 
necomerciale, înregistrate în Republica Moldova în modul stabilit [6, pct. 25.2]. 

În cazul în care există  mai multe persoane cărora li se impută starea de incapacitate de plată a 
debitorului, contribuind intenționat, neglijent sau din imprudență la acesta situație, deținând funcții 
de conducere și supraveghere în cadrul entității debitoare, atunci răspunderea subsidiară la care 
urmează să fie atrași este solidară. Astfel, conform art. 15 alin (1) din Legea insolvabilității nr. 
149/2012, în cazul insolvabilității debitorului din culpa fondatorilor (membrilor) lui, a membrilor 
organului executiv sau a unor alte persoane care au dreptul de a da indicații obligatorii pentru 
debitor ori care pot influența în alt mod acțiunile debitorului (insolvabilitate intenționată), aceștia 
poartă răspundere subsidiară solidară față de creditori în măsura în care bunurile debitorului sunt 
insuficiente pentru executarea creanțelor creditorilor. În susținerea normei legale citate mai sus, art. 
248 alin (4) al aceleiași legi se indică că în caz de pluralitate, răspunderea persoanelor prevăzute la 
alin.(1) este solidară, cu condiţia ca apariţia stării de insolvabilitate să fie actuală sau anterioară 
perioadei în care şi-au exercitat mandatul ori au deținut poziția ce ar fi putut cauza insolvabilitatea 
debitorului. Persoanele în cauză se pot apăra de solidaritate dacă, în organele colegiale de 
conducere ale debitorului, s-au opus actelor sau faptelor care au cauzat insolvabilitatea sau dacă au 
lipsit de la luarea deciziilor care au cauzat insolvabilitatea şi au făcut să se consemneze, ulterior 
luării deciziei, opoziția lor la aceste decizii. Având în vedere poziția legiuitorului în textul 
propoziție nr. 2 din alin. (4) al art. 248, constatăm că răspunderea patrimonială a persoanelor nu 
poate fi angajată în anumite situații speciale. Suplimentar celor expuse, considerăm întemeiat la 
judecarea cauzelor, instanța de insolvabilitate să țină cont dacă, în luna precedentă încetării plăților, 
s-au efectuat, cu bună-credință, plăți în executarea unui acord cu creditorii, încheiat ca urmare a 
unor negocieri extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor debitorului, cu condiția ca acordul să fi 
fost de natură a conduce la redresarea financiară a debitorului și să nu fi avut scop prejudicierea 
și/sau discriminarea unor creditori [4, p. 268]. Este important să subliniem că sunt și cazuri 
generale de exonerare de răspundere patrimonială de exemplu: îndeplinirea unei datorii legale sau a 
ordinului dat de o autoritate competentă, fapta unei terțe persoane sau fapta victimei (creditorului în 
cazul dat). 

În conformitate cu art. 248 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149/2012, dacă în cadrul 
procesului sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariția stării de insolvabilitate a 
debitorului, la cererea administratorului insolvabilităţii/lichidatorului, instanţa de insolvabilitate 
poate dispune ca o parte din datoriile debitorului insolvabil să fie suportate de membrii organelor 
lui de conducere şi/sau de supraveghere, precum şi de orice altă persoană, care i-au cauzat 
insolvabilitatea prin una dintre următoarele acțiuni: 

a) folosirea bunurilor sau creditelor debitorului în interes personal. Această faptă presupune 
utilizarea bunurilor mobile sau imobile, corporale sau incorporale sau a creditelor acordate 
debitorului persoană juridică fie de instituțiile de credit, fie de către asociați/acționari sau membrii 
grupului de interes economic fie de alte persoane juridice. Textul legal analizat mai prevede că 
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utilizarea acestor bunuri sau credite să fi fost făcute în interes propriu sau în interesul altei 
persoane, fie că este vorba de o persoană fizică, fie că este vorba de o persoană juridică [1, p. 828]. 

Dacă lipsa documentelor contabile împiedică inventarierea patrimoniului debitoarei, 
imposibilitatea de a verifica ce soartă a avut bunurile (în sens larg) identificate în bilanțuri 
consolidează prezumția că administratorii au folosit bunurile sau creditele societății în folosul 
propriu sau al unei alte persoane. Această prezumție poate fi răsturnată prin prezentarea unei 
situații contabile care să evidențieze mișcările acestor bunuri în circuitul civil și care să fi justificat  
scoaterea lor din proprietatea debitorului [12, p. 485]. 

Mai mult decât atât, condiția impusă de art. 248 alin. (1), lit. a) din Legea insolvabilității, nu 
ar putea fi îndeplinită în ipoteza existenței unui contract între debitor și alte persoane, în sensul în 
care partenerul contractual al debitorului ar urma să arendeze un teren agricol și în viitor să obțină 
producții, iar toate lucrările agricole fiind finanțate de debitor. Astfel, în cazul în care producția 
preconizată nu a fost obținută din anumite motive obiective și debitorul nu poate rambursa creditele 
instituțiilor financiare, atunci circumstanța creată nu poate fi calificată că administratorul statutar a 
folosit creditul contractat din numele debitorului în interes propriu sau în interesul partenerului său 
contractual. 

Este important de subliniat că se circumscriu reglementării din  art. 248 alin. (1), lit. a) din 
Legea insolvabilității anumite fapte ilicite. În sensul dat, înregistrarea fictivă de venituri a unor 
sume semnificative precum și majorarea fictivă a capitalului social se reflectă în acțiuni ca de 
exemplu: transferuri bancare efectuate de către administratori și asociați/acționari a unor sume din 
încasări dar neînregistrate în soldul de casă ca venituri ci înregistrate cu titlu de credite ale 
întreprinderii, vânzarea producției debitorului insolvabil la prețuri inferioare celor evaluate pe piață, 
etc.  

O altă faptă ilicită care se încadrează în același articol menționat mai sus, reprezintă 
transferul de facto de bunuri din patrimoniul debitorului către o altă persoană juridică fără a fi 
încasate sume de bani cu titlu de contravaloare (prețul vânzării) a acestora și fără a fi întocmite 
careva acte care în mod legal ar trebui înregistrate  în evidența contabilă a întreprinderii iar în 
concluzie aceste fapte justifică folosirea bunurilor debitorului în interesul personal al 
administratorului statutar sau al asociaților/acționarilor și sunt pasibile de răspundere subsidiară. 

Prin urmare, poate constitui temei de atragere  la răspundere subsidiară ipoteza în care 
situația financiară  a întreprinderii este precară și înregistrează un venit mult mai scăzut decât în 
ultimele luni iar în aceste condiții, administratorul statutar efectuează operațiuni de încasare a 
dividendelor în avans, ceea ce denotă faptul că acesta s-a folosit de bunurile întreprinderii în interes 
personal, încasând fără drept dividendele. 

Precizăm că gestionarea incorectă și defectuoasă a întreprinderii nu presupune că 
administratorul aparent sau de fapt a efectuat activitatea în interesul personal sau al altei persoane. 

b) desfășurarea unei activități comerciale în interes personal sub acoperirea debitorului. 
Această faptă presupune că membrii organelor de conducere să fi săvârșit fapte de comerț în interes 
personal însă prin intermediul persoanei juridice pe care a interpus-o în această activitate pentru a 
masca faptul că operațiunile comerciale în cauză au fost făcute în interes propriu. Așadar, această 
faptă presupune săvârșirea  de fapte de comerț prin persoane interpuse, societatea debitoare fiind 
persoana interpusă, mandatarul prete-nom, iar membrul/membrii organelor de conducere sau chiar 
de supraveghere este mandatul în interesul căruia s-au efectuat faptele de comerț în cauză. 
Administratorul unei societăți trebuie să manifeste loialitate față de societatea pe care o 
administrează, astfel că loialitatea este incompatibilă cu desfășurarea de către acesta a unei 
activități economice în interes personal [1, p. 830]. 

Din această categorie de fapte putem exemplifica un contract de credit bancar obținut de către 
membrii organelor de conducere și/sau alte persoane, în care drept garanție au constituit bunurile 
din patrimoniul debitorului și folosit în alt scop decât cel cu menire legală sau contractuală. De 
asemenea, apreciem că o licitație declarată nulă de către instanța de judecată, în care debitorul a 
dobândit mai multe bunuri mobile/imobile, iar în  consecință  părțile fiind puse în situația 
anterioară, debitorul a fost obligat la plata despăgubirilor civile întrucât se află în imposibilitate de 
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a returna bunurile obținute în urma licitației. Astfel, constatăm că obiectul licitației, care până la 
declararea nulă a licitației fiind parte patrimoniului întreprinderii, a fost folosit în interes personal 
de către membrul organului de conducere.  

c) majorarea fictivă a pasivelor debitorului şi/sau deturnarea (ascunderea) unei părți din 
activul debitorului. Forma de vinovăție cu care pot fi săvârșite aceste fapte este distinctivă de 
dreptul comun, prin prezența intenției ca formă de vinovăție în faptele de majorare fictivă a 
pasivelor, deturnare sau ascundere a unei părți din activul debitorului. 

Prin urmare, în vederea constatării existenței și distingerii faptei ilicite prevăzută de art. 248, 
alin. (1), lit. c) din Legea insolvabilității nr. 149/2012, deducem două modalități prin care poate fi 
săvârșită, după cum urmează: 

- majorarea fictivă a pasivelor debitorului constituie fapta ilicită de natură contabilă și se 
realizează prin înregistrarea unor datorii inexistente și/sau menținerea unor datorii deja plătite, 
folosind acte false care să ateste astfel de datorii și falsificând, în aceste sens, registrele de evidență 
contabilă. 

Mărirea fictivă a pasivului debitorului persoană juridică aflată în insolvabilitate poate fi 
remediată prin anularea actelor fictive ori simulate prin recuperarea creanțelor, astfel că în aceste 
situații este posibil să nu fie întrunite condiția prejudiciului. Ca atare, în cazul acestei fapte, se 
presupune că membrii organelor de conducere/supraveghere ai debitorului insolvent pot fi obligați 
numai la suportarea unei părți din pasiv egală cu valoarea majorării fictive a pasivului debitorului. 
Așa se explică rațiunea legislatorului, deoarece este posibil ca anularea actelor fictive și 
recuperarea creanțelor să restabilească valoarea reală a pasivului debitorului persoană juridică, 
astfel încât, pe cale de consecință, obligarea la plata unei părți din pasiv ar părea, ab initio, ca 
neîntemeiată, deoarece, așa cum s-a arătat, lipsește condiția existenței prejudiciului [1, p. 834]. 

- deturnarea sau ascunderea unei părți din activul persoanei juridice presupune acea faptă 
ilicită de natură contabilă prin intermediul căreia membrii organelor de conducere/supraveghere au 
ascuns activul patrimonial sau l-au deturnat de la destinația normală în interes personal iar, în 
consecință, au prejudiciat interesele creditorilor debitorului persoană juridică.  

În literatura de specialitate [13, p.249] s-a arătat că această faptă se poate realiza scriptic sau 
faptic, prin înscrierea în contabilitate sau prin scoaterea în fapt a unor bunuri din patrimoniul 
societății și ascunderea lor. 

d) procurarea de fonduri pentru debitor la preturi exagerate. Această faptă ilicită se 
manifestă prin faptul că, membrii organelor de conducere/supraveghere au contractat un împrumut 
cu dobânzi exagerate mult peste nivelul practicat în sistemul bancar.  

Neonorarea obligațiunilor în termen față de bugetul public național (Casa Națională de 
Asigurări Sociale, Serviciul Fiscal de Stat,...), referitor la sumele care nu aparțin de drept 
debitorului, dar care au fost folosite în alte scopuri, determinând, pe această cale, majorarea 
datoriilor prin penalități de întârziere și dobânzi  aplicate de instituțiile de stat competente, 
contribuind la apariția lipsei de fonduri bănești disponibile și, respectiv, la prejudicierea indirectă a 
creditorilor. Astfel, în ipoteza dată, deducem că utilizând sumele care au avut o altă destinație, 
membrii organelor de conducere/supraveghere au acționat în mod vădit ruinător  procurând fonduri 
bănești în scopul întârzierii încetării de plăți și evitării procesului de insolvabilitate. 

e) ținerea unei contabilități fictive sau contrare prevederilor legii, precum şi contribuirea la 
dispariția documentelor contabile, a documentelor de constituire. Fapta ilicită care se încadrează în 
norma dată, în principiu, nu neapărat este aducătoare de prejudiciu dar care favorizează mai 
devreme sau mai târziu starea de insolvabilitate a debitorului. Ținerea unei contabilități fictive sau 
neținerea unei contabilități legale precum și contribuirea la dispariția unor documente contabile este 
o activitate ce derogă normele imperative a Legii contabilității nr. 113 (art. 13 alin. (1) din 
27.04.2007 [9].  

În rezultatul celor expuse, ținerea unei contabilități fictive, contribuirea la dispariția unor 
documente contabile precum și neținerea contabilității conform legii se apreciază în funcție de 
Legea contabilității  nr. 113 din 27.04.2007.   
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Mai mult decât atât, conform art. 27 alin. (3), (4) din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 
29.06.2012, „debitorul are obligaţia de a transmite administratorului provizoriu, în cel mult 3 zile 
lucrătoare de la cerere, informaţiile solicitate de acesta, apreciate ca fiind necesare, cu privire la 
activitatea şi la patrimoniul său, precum şi documentele activităţii economice şi documentele de 
evidenţă contabilă, inclusiv ștampila întreprinderii, care vor fi reținute de administratorul 
provizoriu spre documentare. în cazul în care informaţiile şi documentele prevăzute la alin. (3), 
inclusiv ștampila, nu sînt prezentate de către membrii organelor de conducere ale debitorului, 
aceştia vor fi traşi la răspundere patrimonială subsidiară și/sau penală, sau contravențională, în 
modul stabilit de lege, iar administratorul/lichidatorul desemnat va reconstitui, în măsura 
posibilităților, informațiile şi/sau documentele, cheltuielile urmând a fi încasate din contul 
persoanelor culpabile”. În rezultatul normei citate, nepredarea documentelor contabile, de 
constituire și a ștampilei debitorului către administratorul autorizat sau cel puțin neaducerea la 
cunoștință despre locul aflării lor,  prezumă relativ  vinovăția, buna credință și legătura de 
cauzalitate dintre fapta  ilicită de necooperare dintre membrii organelor de conducere și 
administratorul insolvabilității/ lichidator și prejudiciul cauzat. 

f) dispunerea continuării unei activități a debitorului care îl duce în mod vădit la 
incapacitate de plată. Această faptă ilicită constă în aceea că membrii organelor de conducere 
și/sau de supraveghere neglijând drepturile și obligațiile impuse de legiuitor pentru un conducător 
și un asociat al unei persoane juridice, au continuat activitate comercială prejudiciabilă atât pentru 
întreprindere cât și pentru instituțiile de stat, instituțiile bancare pe parcursul perioadei de 3 ani 
până la intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitor, deși încă la acea etapă s-a creat 
incapacitatea de plată și era previzibilă supraîndatorarea și ajungerea în insolvabilitate absolută a 
întreprinderii și prejudicierea creditorilor.Conform art. 14 alin. (4) din Legea insolvabilităţii,în 
eventualitatea în care debitorul nu depune cererea introductivă în cazul şi în termenul prevăzut de 
Legea insolvabilităţii, persoana care, conform legislației în vigoare, are dreptul de a reprezenta 
debitorul, organele de conducere răspund subsidiar în faţă creditorilorpentru obligațiile apărute 
după expirarea termenului de o lună pentru înaintarea cererii introductive. Mai mult ca atât, de 
regulă, continuarea desfășurării activității economice înregistrează venituri, fiind acumulate numai 
pierderi şi datorii care sunt în creștere constantă. Aceste acțiuni ale conducerii unei entități 
economice nu pot fi calificate în alt mod decât ca gestionare intenționat incompetentă a afacerilor, 
care au prejudiciat în mod considerabil atât întreprinderea cât şi interesele creditorilor societăţii şi 
împreună cu altele au dus la insolvabilitatea absolută a debitorului.  

g) dispunerea, în luna precedentă încetării plăților, de a se plăti cu preferință unui creditor 
în dauna celorlalți creditori. Această faptă ilicită săvârșită cu intenție, presupune achitarea creanței 
unui creditor sau creditori, din lichiditățile insuficiente, în prejudiciul acelor creditori ale căror 
creanțe sunt exigibile în luna anterioară încetării plăților întrucât prejudiciul constă în aceea că sunt 
diminuate posibilitățile de recuperare a creanțelor de către creditorii îndreptățiți. 

În literatura de specialitate [1, p. 835], această faptă se poate săvârși numai cu intenție, astfel 
că plata au dispoziția de plată dată de către membrii organelor de conducere ai societății trebuia 
făcută cunoștință de cauză, în sensul că aceștia cunoșteau declinul financiar și iminența 
insolvabilității și, prin aceasta au urmărit favorizarea unui creditor, a cărui creanță nu era exigibilă 
în detrimentul acelor creditori ale căror creanțe erau exigibile. Ca atare, o plată efectuată în eroare, 
în sensul că membrii organelor de conducere nu aveau cunoștință de faptul că datoria achitată nu 
devenise încă scadentă nu poate justifica antrenarea răspunderii în baza art. 248, alin. (1), lit. g) din 
Legea insolvabilității. Mai mult decât atât, membrii organelor de conducere pot fi obligați la 
suportarea unei părți din pasiv egală cu valoarea plății efectuate anticipat dacă aceasta nu mai poate 
fi recuperată prin anularea (revocarea) plății, precum și cu eventualele dobânzi și penalități datorate 
pentru creanțe cu scadență anterioare celei plătite. 

h) nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor 
art.14. Conform art.14 alin. (1) din Legea insolvabilităţii debitorul este obligat să depună cerere 
introductivă dacă există unul din temeiurile prevăzute la art. 10 din aceeași lege. Conform art. 14 
alin. (2) din Legea insolvabilităţii debitorul este obligat să depună cerere introductivă şi în cazul 
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în care: executarea integrală a creanţelor scadente ale unui sau ale mai multor creditori poate cauza 
imposibilitatea satisfacerii integrale la scadentă a creanţelor celorlalţi creditori; în cadrul lichidării, 
care se efectuează conform altor legi, devine evident că debitorul nu poate satisface integral 
creanţele creditorilor. Iar, conform art. 14 alin. (3) din legea insolvabilităţii debitorul este obligat 
să depună cerere introductivă imediat, dar nu mai târziu de expirarea a 30 de zile calendaristice din 
data survenirii temeiurilor indicate în prezentul articol la alin. (2) și la art. 10 alin. (2). În contextul 
normelor citate, faptă ilicită constă în aceeacă debitorul neavând resurse financiare, neavând 
mijloace fixe şi fiind supra îndatorat este obligat de a înainta cerere introductivă până la ajungerea 
de facto în stare de insolvabilitate, însă omite în mod intenționat de a se adresa în instanţa de 
judecată pentru intentarea procesului de insolvabilitate. Astfel, în eventualitatea în care debitorul nu 
depune cererea introductivă în cazul şi în termenul prevăzut de legea insolvabilităţii, persoana care, 
conform legislației în vigoare, are dreptul de a reprezenta debitorul, asociaţii cu responsabilitate 
nelimitată şi lichidatorii debitorului răspund subsidiar în fața creditorilor pentru obligaţiile apărute 
după expirarea termenului de o lună pentru înaintarea cererii introductive. 

i) comiterea altor acțiuni care au adus daune proprietății debitorului. Conform Recomandării 
Curții Supreme de Justiție nr. 58 din 12.12.2013, la judecarea cauzelor ce țin de intentarea 
procesului de insolvabilitate, legea care stabilește obligaţiile asociatului (fondatorului) este Legea 
insolvabilităţii, care conform art. 1 alin. (2) din această lege,este aplicabilă persoanelor juridice, 
indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, întreprinzătorilor individuali, 
inclusiv titularilor de patentă de întreprinzător, societăților de asigurări, fondurilor de investiții, 
companiilor fiduciare, organizațiilor necomerciale, înregistrate în Republica Moldova în modul 
stabilit. În ce privește prevederile art. 9 alin. (3) din Legea privind societăţile cu răspundere limitată 
care stabilesc că asociaţii nu răspund pentru obligaţiile societăţii, se menționează că, raportând 
prevederile date la prevederile art. 184 alin. (2) Cod civil (redacția nouă), art. 45 alin. (2) din Legea 
privind societățile cu răspundere limitată, se deduce că, condițiile de răspundere subsidiară a 
asociatului (fondatorului) în cadrul procesului de insolvabilitate reglementate prin Legea 
insolvabilităţii se încadrează în rigorile „cazurile stabilite de lege sau de actul de constituire”, adică 
prevederile ambelor legi se completează una pe alta şi nicidecum nu se contrazic. 

Având în vedere art. 248 alin. (1), lit. i), legiuitorul a renunțat la caracterul limitativ, sfera 
faptelor ilicite fiind mult mai lărgită. 

Condiția sine qua non ( indispensabilă) pentru a atrage răspunderea organelor de conducere 
este ca acestea să fi săvârșit faptele care au contribuit la starea de insolvență a debitorului cu 
intenție [1, p. 837]. Posibilitatea atragerii răspunderii subsidiare în context contractual este exclusă 
întrucât încălcarea atribuțiilor întotdeauna va avea caracter delictual, să fie comisă cu bună știință și 
cu intenție. 

Este important să precizăm faptul că nu prezintă nicio importanță dacă persoana acuzată a 
săvârșit una sau mai multe dintre aceste fapte, limitele răspunderii juridice rămânând același- adică 
prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu fapta/faptele respective [12, p. 458]. 

În contextul celor expuse, este important să remarcăm că din interpretarea sistematică și 
logică a dispozițiilor legale în ceea ce privește aplicarea în practică a art. 248 din Legea 
insolvabilității nr. 149/2012, este dependentă de procedura de insolvabilitate și nu se poate aplica în 
condițiile când deja prin hotărâre judecătorească a fost aprobat raportul final și bilanțul de lichidare, 
fiind încetată procedura și debitorul degrevat de obligații și exceptând distribuția ulterioară a 
creanțelor, prevărută de lege, o altă formă de plată a creanțelor creditorilor după încetarea 
procedurii nu este posibilă. 
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CATEGORII ȘI MODALITĂȚI DE APLICARE A UNOR METODE ȘI 
MIJLOACE TEHNICO-CRIMINALISTICE ÎN CONDIȚII DE TEREN 

Categories and ways of application of some technical-forensic means and methods at 
the crime scene 
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Abstract. The present work deals with the problem of applying some technical-forensic means and 
methods of identifying evidence materials in field conditions, especially at the crime scene. The 
author emphasizes the necessity of using lightening devices, modern metal detectors that work on 
new scientific principles, geo-radars based on radio-location and other techniques, technologies 
and rules of finding human bodies buried under ground.   
Key words: crime scene investigation, technical-forensic means, geo-radar, metal detector, 
lightening devices, means of detecting evidence materials. 

 
Rezumat. Prezenta lucrare este consacrată problematicii aplicării unor metode și mijloace tehnico-
criminalistice contemporane de detecție a materialelor de probă în condiții de teren, în special la 
cercetarea la fața locului. Se argumentează necesitatea acordării unei atenții deosebite folosirii 
mijloacelor de iluminare, a detectoarelor de metale moderne ce funcționează pe noi principii 
științifice, a georadarelor sprijinite pe bazele radiolocației, a altor tehnici, tehnologii și reguli de 
căutare a cadavrelor umane îngropate în pământ. 
Cuvinte-cheie: cercetarea la fața locului, mijloace tehnico-criminalistice, georadar, detector de 
metale, mijloace de iluminare, aparate de detecție a materialelor de probă.   
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Introducere. În ultima perioadă structurile infracţionale organizate folosesc pe larg cele mai 
noi mijloace tehnice în scopul comiterii şi tăinuirii infracţiunilor. Răspunsul adecvat şi ferm din 
partea organelor de drept ale statului ar fi o aplicare şi mai masivă în activitatea lor profesională de 
combatere a criminalităţii a realizărilor progresului tehnico-ştiinţific, a mijloacelor criminalistice ce 
permit a descoperi, fixa şi examina urmele acestor activităţi criminale în scopul descoperirii 
infracţiunilor şi identificării făptuitorilor.   

În aceste condiţii, sarcina vitală a ştiinţei criminalistica devine elaborarea şi antrenarea în 
practica organelor de drept, în primul rând la cercetarea locului faptei, a unor noi tehnici şi metode, 
sprijinite pe tehnologiile informaţionale contemporane, diversificarea nomenclatorului mijloacelor 
ce ar permite obţinerea, fixarea şi procesarea automatizată a informaţiei cu semnificaţie 
criminalistică în condiţii de teren în scopul investigării şi prevenirii faptelor penale.      

La modul general, efectele antrenării realizărilor progresului tehnico-ştiinţific în activitatea de 
menţinere a ordinii de drept poate influenţa pozitiv calitatea mijloacelor tehnice şi a procedeelor de 
aplicare a acestora. Se are în vedere posibilitatea de procesare a unor volume mari de informaţii, cu 
răspunsuri în timpi foarte scurţi şi reduceri de personal pentru deservirea acestor mijloace. 

În legătură cu aceasta, dar şi graţie sporirii nivelului general de dezvoltare tehnico-ştiinţifică a 
societăţii, logic ar fi să sporească şi capacităţile potenţiale ale angajaţilor organelor de drept privind 
utilizarea tehnicii criminalistice în activitatea lor profesională, inclusiv frecvenţa şi diversitatea de 
mijloace tehnice folosite în cursul cercetării la faţa locului. Acest fapt însă nu totdeauna se atestă în 
practicamuncii de teren a organelor de drept autohtone, de unde şi necesitatea analizei situaţiei de 
ansamblu, dar şi pe compartimente, începându-se chiar de la metodele şi utilajele tehnico-
criminalistice de detecție a materialelor de probă folosite la fața locului în scopul colectării și 
examinării lor. 

       Aici însă trebuie menţionat că, colectarea urmelor şi altor materiale – probe în devenire, 
prezintă o activitate destul de complexă ce necesită efectuarea unui rând de acţiuni privind căutarea 
şi descoperirea (detectarea, relevarea) acestora, consolidarea şi conservarea lor, fixarea, ridicarea, 
examinarea preliminară şi ulterioară a lor. Totodată, trebuie luat în calcul că diversitatea mare de 
urme materiale, existente în cîmpul infracţiunii condiţionează şi multitudinea de mijloace tehnice 
utilizate în scopul recoltării lor. În cele ce urmează ne vom opri doar la o parte din ele care, 
insuficient se aplică în practica criminalistică autohtonă.  

Rezultate și discuții. Problema aplicării mijloacelor tehnico-criminalistice la căutarea și 
recoltarea surselor de informație probantă este considerată, pe drept, începutul strângerii probelor. 
Legat de aceasta, unii autori, fac referire la activitatea de căutare a probelor și prin prisma aplicării 
cunoştinţelor specializate [13, p.22]. Această legătură o considerăm, la fel, întemeiată întrucât, 
utilizarea în scopul căutării probelor a mijloacelor şi metodelor tehnico-criminalistice, în marea 
majoritate a cazurilor se efectuează de către specialiştii (ofiţerii criminalişti) ai subdiviziunilor 
criminalistice ale organelor Ministerului de Interne şi serviciilor respective ale altor organe de drept 
(procuratură, SIS, CNA ş.a.). Alin (2) al p.12 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 
Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al Inspectoratului General al Poliţiei RM, în 
calitate de atribuţie a Centrului, prevede expres: „...aplicarea mijloacelor tehnico-criminalistice în 
activitatea de urmărire penală, în special la realizarea cercetărilor la faţa locului şi altor acţiuni de 
urmărire penală...” [6].  

Nu întâmplător, în literatura criminalistică de specialitate, problemei interacţiunii 
specialistului cu ofiţerul de urmărire penală în cadrul efectuării acţiunilor procesuale, inclusiv în 
cursul căutării şi descoperirii purtătorilor de informaţie probantă, i s-a acordat dintotdeauna atenţie 
sporită. Cercetătorul V.F.Statkus scrie cu această ocazie: ”În condiţiile actuale organul de urmărire 
penală nu poate să activeze de unul singur, descoperind infracţiunea în ”spiritul lui Şerlock Holms, 
sprijinindu-se doar pe metoda deductivă...”, „...dincolo de responsablitatea deplină a acestuia pentru 
soarta dosarului administrat, descoperirea infracţiunii tot mai mult înclină spre o activitate colectivă, 
succesul căreia este strâns legat de oganizarea interacţiunii între oamenii ce realizează această 
muncă importantă” [16, p.5].      
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De notat că, activitatea de căutare şi descoperire a purtătorilor de informaţie poate fi realizată 
atât în cadrul acţiunilor de urmărire penală, cât şi în cursul efectuării măsurilor speciale de 
investigaţii. La categoria acţiunilor de urmărire, în care mai frecvent se aplică metodele şi 
mijloacele tehnico-crimialistice (MMTC) se referă, în primul rând, cercetarea la faţa locului, 
prezentarea spre recunoaştere, examinarea cadavrului, reconstituirea faptei, percheziția, 
experimentul în urmărirea penală ş.a.  

În plan tactic, căutarea şi relevarea purtătorilor de informaţie cu semnificaţie criminalistică la 
cercetarea locului faptei este determinată de caracterul infracţiunii şi indicii ei specifici, precum şi 
de genul acţiunii de urmărire penală realizată în etapa respectivă de investigaţe. Anume analiza 
genului de infracţiune şi a mecanismului faptei penale permite a înainta presupuneri întemeiate 
privind felul de urme şi obiecte, alţi purtători de informaţie ce ar putea să rămână în scena 
infracţiuni şi să devină obiectul căutării. Totodată, aceasta permite să pregătim şi mijlocele tehnice 
necesare în activitatea de căutare, lista cărora poate varia de la simpla trusă universală până la 
laboratorul criminalistic mobil, dotat cu multiple complete specializate în căutarea şi relevarea 
diverselor mijloace materiale de probă (urme de mâini, de spargere, microurme etc.).  

Deci, mijloacele tehnico-criminalistice de detecţie prezintă acele utilaje (instrumente, 
aparate, dispozitive, instalaţii), substanţe şi materiale (reactivi chimici, compoziţii speciale) 
aplicate în scopul depistării diverselor obiecte materiale, microurme, substanţe, radiaţii, cadavre 
(părţi ale acestora), precum şi a persoanelor în viaţă. 

Tuturor acestor mijloace le este comun faptul că sunt destinate căutării de obiecte purtătoare 
de informaţie probantă, descoperirea cărora fiind uneori însoţită de mari dificultăţi, fie din motiv că 
infractorii au întreprins măsuri de a le ascunde (sunt îngropate în pământ sau aruncate într-un bazin 
cu apă, în stufişuri, iarbă deasă ori tăinuite în ascunzişuri etc.), fie că acestea, dat fiind dimensiunile 
lor mici, nu pot fi observate cu ochiul ne înarmat. Alteori, organele de urmărire penală nu cunosc cu 
exactitate parametrii acestor obiecte, locul unde urmează a fi descoperite.  

De aceea, căutarea şi depistarea obiectelor în cauză ar fi, cu siguranţă, înlesnită de realizarea 
prealabilă a unui complex de măsuri (pregătitoare, organizatorice, procesuale şi speciale de 
investigaţii), determinate de situaţia de urmărire penală, şi anume: - colectarea de informaţii despre 
locul şi obiectele ce urmează a fi căutate, caracteristicile şi parametrii dimensionali ai acestora în 
cadrul activităţilor organului de urmărire penală privind pregătirea în vederea cercetării la faţa 
locului;  - obţinerea datelor despre locul unde se vor desfăşura căutările;  - alcătuirea listei de 
mijloace tehnico-criminalistice necesare detectării materialelor de probă, precum şi a mijloacelor de 
fixare a mersului şi rezultatelor acţiunii de urmărire penală respective; - selectarea şi recrutarea 
specialiştilor care vor aplica mijloacele tehnice de detecţie; - stabilirea ordinii de lucru în perimetrul 
teritoriului cercetat în funcţie de prezenţa anumitor edificii, construcţii, vegetaţie, obiecte străine, 
teren plan sau accidentat etc.;  - instructajul participanţilor la cercetare şi căutare, luarea de măsuri 
ce exclud accesul curioşilor în locul inspectat. 

În practică, aplicarea mijloacelor tehnice de detecţie se dovedeşte a fi mai eficientă la 
soluţionarea următoarelor sarcini criminalistice: - depistarea în cadrul cercetării la faţa locului a 
urmelor cu relevanţă criminalistică; - examinarea lucrurilor şi a obiectelor ce aparţin persoanelor 
reţinute sau arestate; - cercetarea încăperilor, clădirilor, construcţiilor în scopul căutării 
ascunzişurilor şi adăposturilor; - detectarea infractorilor ce se ascund în spaţii închise, vagoane, 
elemente constructive ale vehiculelor etc.; - detectarea armelor albe şi a armelor de foc, a muniţiei 
ascunse sub haina persoanei reţinute; - căutarea cadavrelor umane; - descoperirea în încăperi a 
dispozitivelor radioelectronice amplasate clandestin; - căutarea materiilor explozive, a substanţelor 
narcotice etc.     

În procesul utilizării acestor mjloace şi echipamente tehnice este necesar a respecta anumite 
reguli tehnologice, cele mai însemnate fiind următoarele:  

a) aplicarea doar a acelor metode şi mijloace, funcţionalitatea cărora este bazată pe 
principii fizice (optice), care pot garanta integritatea purtătorilor de informaţie căutaţi;  

b) la utilizarea MMTC ce pot provoca modificări, fie şi parţiale, a aspectului exterior 
sau a structurii purtătorului de informaţie, se va purcede doar în cazul, în care există suficient de 
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multe urme omogene, magoritatea din care vor rămâne intacte (spre exmplu, aplicarea soluţiei 
de apă oxigenată (luminofor etc.) pe o pată presupusă a fi creată de substanţa sângelui, în 
prezenţa unui număr impunător de astfel de urme); 

c)  rezultatele pozitive ale procesului de detecţie a urmelor vor fi însoţite, în măsura 
posibilităţilor, cu fixarea în orice formă sau combinaţie a surselor de informaţie depistate 
precum, spre exemplu, consemnarea în procesul-verbal al acţiunii respective, fotografierea, 
video-înregistrarea sau schiţa.    

La concret şi suficient de cuprinzător, mijlocele tehnice de detecţie şi relevare a informaţiei 
probante şi-au găsit reflectare în lucrările mai multor criminalişti, inclusiv publicate în perioada 
sovietică, precum N.A.Selivanov [14], G.I.Gramovici [9] ş.a. Însă, informaţii sistemice şi detaliate 
despre metodele şi mijloacele tehnice de căutare şi descoperire a materialelor de probă sunt, în 
opinia noastră, expuse în pubicaţiile ştiinţifice ale cercetătorilor Lăpăduşi V., Popa Gh. [5], 
M.B.Vander [8], L.E.Cistova [17], V.F.Statkus [12] ş.a. la care vom face referire în cele ce 
urmează, precum şi la materialul didactic semnat de către prof. P.T. Scorcenko [15]. Acesta din 
urmă a divizat toate MMTC de căutare, aflate în dotarea organelor de drept în patru categorii: 1) 
pentru evidenţierea urmelor slabvizibile şi latente; 2) pentru căutarea microobiectelor; 3) pentru 
detectarea obiectelor metalice; 4) pentru descoperirea obiectelor ne metalice [15, p.52]. Cu toate că 
clasificarea în cauză este reprodusă şi în alte suporturi didactice, o considerăm incertă întrucât, 
microbiectele prezintă în sine particule slabvizibile de natură atât metalică cât şi ne metalică, 
folosindu-se de multe ori, aceleaşi mijloace tehnice pentru detectarea şi vizualizarea lor. 

În opinia noastră, toate mijloacele şi echipamentele destinate căutării şi descoperirii urmelor şi 
altor materiale de probă în cadrul cercetării la faţa locului și nu numai, pot fi, convenţional, 
sistematizate în patru grupe:  1) mijloace tehnice de iluminare; 2) aparate şi instrumente optice; 3) 
utilaje tehnice de detecţie a materialelor de probă;  4) mijloace, metode şi reactivi pentru relevarea 
urmelor materiale latente. Din lipsă de spațiu, în cele ce urmează ne vom opri cu mai multe 
precizări doar la primele 3 grupe de mijloace. Să le analizăm succint. 

1) Mijloace tehnice de iluminare. Efectuarea acţiunilor de urmărire penală, mai cu seamă a 
cercetării la faţa locului, presupun a fi realizate în condiţii de iluminare satisfăcătoare. De aceea, 
situaţia din câmpul infracţional, poate dicta necesitatea folosirii chiar pe timp de zi a mijloacelor 
emiţătoare de raze vizibile pentru a examina locurile greu accesibile (canale de ventilaţie, diverse 
crăpături, horn, hogeag, spaţii de sub podea etc.), dar şi pentru a asigura fotografierea şi video-
înregistrarea stărilor de fapt şi a obiectelor de la faţa locului sau pentru a crea diferite regimuri de 
iluminare (generală, difuză, concentrată, monocromatică, policromatică ş.a.). Mai frecvent se 
aplică:  

1) Aparate  de iluminare generală: blitz fotografic, fibroscop, oglinzi cu iluminare, prinse 
articulat, lanternă de buzunar, felinare electrice obişnuite, aparate electrice de iluminat (spre 
exemplu1, “LED Megastar” „Электрон”, “Energiser”, “Cвет-1000” cu capacităţi de peste 1000 
wt.), alte iluminatoare cu lămpi halogen sau led, alimentate de la acumulatoare sau generatore 
dotate cu diverse anexe (filtre, ecrane, reflectoare etc.). Astfel de lămpi pot lucra în aer liber pe timp 
de ploaie, zăpadă, sub apă. În calitate de sursă suplimentară de lumină în teren deschis poate fi 
folosit şi farul turnant al laboratorului criminalistic mobil. 

 În completul acestui laborator există şi un prelungitor electric cu lampă de o lungime de peste 
50 m. În cazul în care apare sarcina de a examina minuţios o urmă sau un obiect pentru a fixa în 
procesul-verbal detaliile acestuia, ofiţerul de urmărire penală (specialistul-criminalist) poate folosi 
un felinar cu dispozitiv ce asigură fixarea lui în zona frontală a capului (spre exemplu, “HOROZ 
Electric HL 343L”, „Foryard optelectronics” tip „5013 UWC”, „Blue Lightning” [2] ş.a.), 
specialistul având mâinile libere ca să manipuleze obiectele în cauză.  

În scopul iluminării locului faptei privind accidentele rutiere, în perioada când se lasă 
întunericul, autorul L.E.Cistova face referire la instalaţia autonomă de iluminare “MOK 1” cu 

                                                           
1Aici şi în continuare, stipularea unor modele concrete de MMTC, oferite de diverse firme specializate în criminalistică 
şi care în continuu se modifică şi se perfecţionează, urmăreşte doar scopul de a exemplifica anumite teze, obiectivul 
pricipal al nostru fiind indicarea destinaţiei acestor mijloace. 
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capacitatea de 1kVt şi suprafaţa iluminătă de până la 70 m2. Completul este compus dintr-un 
agregat benzoelectric ce-i asigură funcţionalitatea pe parcursul a 3 ore, cric hydraulic portativ, 
projector şi mosor cu cablu electric [17, p.33]. Mai nou însă, cu capacităţi mai performante pentru 
scopul iluminării unor suprafeţe de teren întinse, se arată a fi sistemul “PRISM”.  

2) Surse de lumină concentrată ce permit o comprimare a fasciculului de lumina pentru 
căutarea şi cercetarea microobiectelor, microparticulelor, microcantităţilor de substanţe („ОИ-19”, 
„OИ-21”ş.a.). De notat, că şi în aceste scopuri, unele firme specializate (spre exemplu, Crime-lite® 
82L)  propun surse de lumină liniară cu unghi redus şi capacităţi net superioare celor actuale pentru 
depistarea petelor şi stropilor de sânge, a vînătăilor şi muşcăturilor pe corp, a fibrelor, a urmelor de 
praf lăsate de încălţăminte, a urmelor de unelte de spargere, a amprentelor digitale în volum etc. [1]. 
În scopul căutării şi examinării vizuale a obiectelor aflate în locuri inaccesibile (cavităţile diverselor 
corpuri, găuri, bagaje nedespachetate, suprafaţa dedesuptului maşinii, alte interioare în care 
vizualizarea directă este imposibilă sunt utilizate şi endoscoapele flexibile. Acestea prezintă un 
sistem optic compus din obiectiv de un diametru mai mic de 10 mm ce formează imaginea, ocularul 
şi un conductor flexibil al imaginii confecţionat din fibro-sticlă cu bloc de iluminare.  

3) Surse speciale de lumină şi anume:  
a) Luminătoare cu radiaţii ultraviolete(„Regula”, “Pellor”, „ОЛД-41”, „Ультра-свет”ş.a.), 

care produc luminiscenţă de diferite culori şi intensitate, în funcţie de compoziţia şi starea 
obiectului luminat. Datorită acestei însuşiri este posibil a diferenţia vizual materialele ce deţin 
acelaşi aspect exterior la lumina naturală (depistarea urmelor de carburanţi, lubrifianţi, a produselor 
împuşcăturii (exploziei), a urmelor de sânge, salivă, spermă, resturi de vopsea, acizi, alcalini, 
prafuri de spălat şi altor substanţe chimice). De notat că, urmele de sânge sub acţiunea razelor 
ultraviolete nu produc luminiscenţă, ele rămân cafeniu-închise şi pentru a fi observate, este 
important ca fundalul obiectului purtător de urmă să fie luminiscent. Urmele de natură biologică 
umană nu se recomandă a le expune acestor raze mai mult de 5 sec. pentru a nu distruge moleculele 
ADN.  

b) Utilaj de lumină cu radiaţii infraroşii(transformatoare optico-electronice). Cu ajutorul 
acestor aparate este posibil a releva urmele secundare ale împuşcăturii, adică reziduurile de funigine 
pe corpul uman, pe suprafeţele întunecate ale vestimentaţiei, pe alte obiecte. La fel, în aceste radiaţii 
este posibil a scoate în evidenţă urmele înlăturării tatuajului pe corpul omului, a hemoragiilor 
invizibile de sub piele, a urmelor de metalizare în jurul orificiului de intrare a glontelui, a citi textele 
acoperite cu cerneluri, confecţionate pe bază de coloranţi organici sau paste pentru tocurile cu bilă 
(“ОРЕЛ” „Дрозд”, “ВОРОН-3” [11, p.151] ş.a.). Aceste aparate, ce funcţionează pe baza 
transformării optico-electronice a imaginii pot fi aplicate şi în cadrul cercetării şi înregistrării cu 
aparate video în întuneric diverse subsoluri pline de fum în cazul incendiilor, mine subterane, 
fântâni pline cu apă etc., în care pătrunderea în ele nu este oportună. 

c) Aparate portative Roentghen pentru descoperirea obectelor ascunse în construcţii de lemn, 
mobilă, alte astfel de medii („УРПУ-90-1”, „РУД-100-20-1”) [17, p.35]. Tot în aceste scopuri, 
când este necesar a verifica conţinutul lăuntric al obiectelor fără a afecta integritatea corpului 
acestora sau fără a desface ambalajul lor, specialiştii pot aplica utilaje cu radiaţii penetrante 
Roientghen, numite şi aparate introscopice. Se are în vedere examinarea obiectelor considerate 
dispozitive explozive, a coletelor poştale periculoase etc. Tentativa deschiderii acestor pachete, 
apăsarea pe butonul unui aparat electric (dictafon, lanternă, maşină de bărbierit etc.), deschiderea 
uşii unei lăzi metalice cu „surpriză” poate provoca consecinţe grave. De aceea, organele de drept 
pot aplica în astfel de cazurit instalaţii Roentghen portative (spre exemplu, „RX-300”, „Шмель-
240ТВ”) [8, p.32], ghidate de la distanţă, imaginea rămânînd posibilă a fi procesată la calculator. 
Toate aceste aparate sunt dotate cu dispozitive ce asigură securitatea biologică a operatorului, ceea 
ce permite manipularea lor fără a îmbrăca echipament special de lucru cu radiaţiile Roentghen. 
Dacă este necesar să se facă radioscopia unor pereţi, safeuri, dulapuri, construcţii metalice, a 
bagajelor în scopul depistării armamentului şi muniţiilor, a dispozitivelor explozive, a 
ascunzişurilor, a radioimplanţilor pot fi folosite instalaţiile Roientghen televizate („Заслон” ş.a.). 
Tot în aceste scopuri, pentru examinarea unor obiecte de densitate şi dimensiuni nu prea mari, atât 



쌰҄

132 

în încăperi cât şi în locuri deschise, pot fi folosite şi instalaţii mobile de vizualizare în radiaţii 
Roientghen („Гортензия - Т” [8, p.31] ş.a.). 

De notat că, în cazul în care trebuie verificată o persoană, în privinţa căreia se presupune că a 
înghiţit articole giuvaericale sau alte obiecte metalice, aceasta se examinează numai de medicul-
radiolog. Uneori apare necesitatea de a examina prin folosirea radiaţiilor Roentghen obiecte de 
dimensiuni mari (cisterne, containere etc.). În astfel de cazuri, se folosesc laboratoare 
defectoscopice mobile, tomografe cu ultrasunet utilizate în alte domenii ale economiei naţionale. 

Oricum, în toate aceste cazuri, aplicarea utilajului cu raze nocive pentru organismul omului se 
efectuează de specialişti, atestaţi în deservirea a astfel de mijloace tehnice.  

2)Aparate şi instrumente optice. Utilajul optic lărgeşte posibilităţile ochiului uman în 
activitatea de depistare a obiectelor, mai cu seamă a celor de dimensiuni mici. În aceste scopuri se 
folosesc diferite lupe (simple, pliante, cu piedestal, lupe de măsurat, dactiloscopice, lupe cu 
dispozitiv propriu de iluminare, lupe cu grosisment de până la 10X, lupe binoculare în formă de 
binoclu ş.a. (Spre exemplu, lupa binoculară „OptiVISOR”, care se fixează pe cap, eliberând mâinile 
şi asigurând o percepţie spaţială. Este dotată cu 2 perechi de linze din sticlă: cu o mărire de 2X la 
distanţa de 25 cm şi de 3,5X la distanţa de 10 cm) [3]. 

În examinările obiectelor de proporţii mai mici (microurme, microfibre, microcantităţi de 
substanţe) în condiţii de teren se folosesc microscoapele cu gabarit redus (spre exemplu, „МИР-2“) 
portative monoculare („МБИ-1“, „МБИ-4“, „М-9“), uneori şi cele obişnuite şi adaptate condiţiilor 
de teren (“Биолам-70Д1”„МБC -2“, „МБC -10“ ş.a.). 

3) Utilaje tehnice de detecţie a materialelor de probă. Suntdestinate pentru descoperirea 
diverselor obiecte materiale în cadrul cercetării la faţa locului – probe posibile în dosarele penale. În 
scopul căutării unor cadavre îngropate, goluri în diverse medii, stabilirii obiectelor ascunse în 
mobila moale, în zăpadă, sol etc., în alte obiecte materiale pulverulente prof. A.Eisman propune a 
aplica, în primul rând, mijloace destul de simple, cu acţiune mecanică, precum: sondarea porţiunilor 
de sol cu scopul de a depista obiecte îngropate în pământ (inclusiv cadavre), folosindu-se diverse 
burghiuri manuale de foraj(spre exemplu, tip „АМ-16” [18, p.30])cu care se extrag probe de sol de 
la diferite adâncimi pentru analiza minuţioasă a conţinutului în scopul detectării mirosului 
cadaveric, a urmelor de substanţe îmbibate cu resturi de elemente organice, a altor urme ce 
mărturisesc prezenţa obiectului căutat.  

În cazul în care, obiectele căutate sunt ascunse în mobilă moale, perne, saltele, ghiveci pentru 
plantarea florilor, în saci cu materiale pulverulente se utilizează spiţe metalice subţiri, executându-
se înţepături într-un ritm lent ca să sesizăm existenţa unor neuniformităţi în materialul examinat şi 
să minimizăm distrugerea obiectului căutat.  

La necesitate, pentru extragerea cadavrelor, a obiectelor vestimentare, a altor lucruri ambalate 
în saci sau pachete legate temeinic cu sfoară şi aruncate în bazine cu apă pot fi utilizate diverse 
năvoade, dragi cu plase şi cârlige de pescuit, cange cu capăt de fier încovoiat la vârf ş.a. 

Eficacitatea şi operativitatea căutărilor sporeşte dacă în aceste scopuri, dar şi pentru detectarea 
unor înmormântări criminale de cadavre, îngropări de obiecte provenite din activiăţi de contrabandă 
etc. se aplică şi aparatele ce funcţionează pe principiile radiolocaţiei (spre exemplu, aparatul 
radiotehnic computerizat de sondare „ОКО” (Rusia) numit şi georadar [10, p.155-156]. Spre 
deosebire de radiolocaţia clasică, georadarul emite radioimpulsuri nu în aer liber, dar în mediile cu 
proprietăţi de stingere şi amortizare semnificativă a radioundelor (sol, apă, mlaştină, beton, grâne 
etc.). Radiosemnalele se reflectă de la diverse obiecte metalice, ne metalice, de la unele zone ale 
mediului cercetat ce deţin permeabilitate dielectrică deosebită în comparaţie cu fundalul general 
scanat (ne uniformităţi, adică goluri sau includeri străine în mediul scanat, inclusiv cadavre, probe 
materiale, ascunzişuri criminale etc.). Rezultatele scanării se fixează în memoria calculatorului ca 
ulterior să fie analizate de operator. Adâncimea sondării (variază de la 0,3m până la 4,0m), depinde 
de modelul aparatului folosit, firma producătoare şi tipul antenelor ce se aplică pe suprafaţa 
examinată a solului.  

Folosirea georadarului în cazul mediului îngheţat sau extrem de umed este inoportun. Înainte 
de aplicarea aparatului, pentru a deplasa mai uşor blocul de antene pe suprafaţa solului, este necesar 
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a curăţa teritoriul ce urmează a fi examinat (iarba se coseşte, pietrele, zăpada şi alte obiecte solide 
se înlătură). 

În grupa utilagelor tehnice de detecţie folosite tot în aceste scopuri, însă având la bază alte 
principii de lucru şi anume - proprietăţile magnetice sunt însuşi magneţii de detecţie-ridicare. 
Aceştea prezintă magneţi constanţi de diferite forme (potcoavă, dreptunghi ş.a.) cu capacităţi de 
ridicare de până la 45 kg., destinaţi detectării obiectelor ce se atrag de magnet. Cu ajutorul acestor 
dispozitive se reuşeşte a se găsi articole ascunse ce sunt confecţionate din oţel sau aliaje 
feromagnetice, aruncate sau pierdute în diferite medii. Se are în vedere arme de foc, gloanţe cu miez 
de oţel, inclusiv cămăşuite cu aliage de oţel, tub de cartuşe, cuţite, unelte de spargere, instrumente, 
pilitură de metal, monede din nichel etc.).  La căutarea armelor aruncate în gropi cu gunoi şi 
murdării capul magnetului se plasează în pungi de polietilenă şi se leagă astfel, încât după aplicare, 
aparatele să fie spălate şi dezinfectate mai uşor. Detectarea microparticulelor feromagnetice în nisip, 
praf, crăpături şi găuri poate fi realizată cu ajutorul dipozitivului dactiloscopic - pensula magnetică 
sau folosind simple spiţe magnetizate subţiri ori ceva mai nou – greble magnetice.  

  De rând cu magneţii de detecţie-ridicare ce acţionează pe baza unui singur element, în 
activităţile practice pot fi utilizate şi sisteme magnetice cu multiple elemente, capacitatea de ridicare 
a cărora creşte semnificativ (până la 100 kg.), distanţa de detecţie de la sol sporind până la 15 cm. 
Dar, întrucât masa acestora deseori atinge cote înalte, ele sunt deplasate pe suprafaţa terenului 
examinat cu cărucioare speciale. 

În practica organelor de drept a multor ţări, o largă răspândire au obţinut detectoarele de 
metale cu inducţie. Aplicarea lor în acţiunile de urmărire penală, inclusiv la cercetarea locului 
faptei, este dictată nu numai de necesitatea depistării unor obiecte confecţionate din metale negre 
sau colorate, dar şi a obiectelor compuse din aliaje metalice. Dincolo de aceasta, în legătură cu 
sporirea cazurilor de folosire în scopuri criminale a dispozitivelor explozive titulare sau artizanale 
se cere şi adoptarea de măsuri prealabile ce anticipează cercetarea propriu-zisă a locului exploziei, 
orientate spre căutarea altor instalaţii explozive sau muniţiilor-capcană ce ipotetic pot fi plasate de 
răufăcători  în perimetrul locului faptei.  

Elementul principal al acestor detectoare prezintă bobina de inducţie, care formează un câmp 
de inducţie, parametrii căruia suferă modificări odată cu apropierea aparatului de obiectul metalic 
căutat, producând un semnal specific recepţionat de operator. Aparatele bazate pe acest principiu de 
lucru, se evidenţiază prin faptul că pot fi folosite pentru a detecta în egală măsură metalele negre, 
dar şi cele colorate (aur, argint, platină). Ca neajuns, cunoscutul criminalist rus, prof. M.B. Vander 
menţionează sensibilitatea lor redusă (distanţa minimă până la obiectul de căutat) [7, p.114]. Aici, 
însă trebuie notat că, sensibilitatea depinde şi de dimensiunile, masa obiectului căutat, metalul din 
care acesta este confecţionat, mediul în care se află şi alţi factori. 

În organele de drept de-a lungul anilor, în calitate de mijloc tehnic de căutare a obiectelor 
metalice de acest gen, mai frecvent se utilizează aparate preluate din unităţile Forţelor Armate. Spre 
exemplu, detectorul de mine „ИМП” (Rusia), elementul de detecţie al căruia este plasat într-o 
carcasă ermetică din masă plastică ceea ce permite a-l folosi şi în mediile acvatice. Despre 
sensibilitatea lui se poate judeca după rezultatele unor teste: automatul ”Kalaşnikov” îngropat în sol 
poate fi detectat la adâncimea de 1m., pistolul ”Makarov”– la distanţa de cca 50 cm; glonţul (6 gr.) 
– la depărtarea de 7 cm; un inel de aur (5 gr.) la un interval de 5 cm. [8, p.27].  

Capacităţi mai diversificate deţine detectorul selectiv de inducţie „Ирис” (Rusia), dotat cu doi 
senzori de căutare: unul de formă ovală, destinat căutării în încăperi şi în cadrul percheziţiilor 
corporale, al doilea de formă rotundă menit pentru căutarea în condiţii de teren. Constructiv aparatul 
este proiectat pentru 3 regimuri de lucru, fiecare dintre ele alegându-se în funcţie de masa şi 
dimensiunile obiectului căutat. Aceasta permite a înlătura impedimentele provocate de obiectele 
metalice mărunte din zona cercetată (capace metalice, cuie, bucăţi de sârmă etc.). În regimul de 
lucru „Поиск-1”, aparatul cu senzor rotund permite a descoperi pistolul Makarov la distanţa de 40 
cm, glonţul (6 gr.) -10 cm, inelul de aur (5 gr.) -10 cm. În regimul „Selecţia”se deschid posibilităţi 
de a stabili parametrii dimensionali ai obiectului căutat şi adâncimea la care acesta se află [8, p.27].         
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De mare utilitate pentru organele de urmărire penală este considerat detectorul de metale 
produs de firma „Garrett” (SUA) [211], aplicarea căruia în scopul căutării obiectelor din metale şi 
aliaje este destul de eficientă. Acest detector este completat cu 4 senzori de detecţie (pentru terenuri 
întinse, ne accidentate; pentru localizarea exactă a obiectului; pentru căutarea în stufişuri şi un 
senzor universal). Aparatul este dotat şi cu un dispozitiv augziliar – sistem de senzori 
dreptunghiulari încrucişaţi şi alungiţi pentru inspectarea suprafeţelor orizontale şi verticale de 
dimensiuni mari. Aparatul are 2 tipuri de indicatoare: sonor şi prin acul indicatorului. În regimul de 
lucru „Toate metalele” cu senzorul de diametrul 30 cm acesta are o sensibilitate de 1,5 ori mai mare 
comparative cu aparatul „Ирис”. Funcţia „Adâncimea” permite a stabili după scala indicatorului 
distanţa până la obiectul afundat în sol. Regimul „Selecţia” presupune înlăturarea impedimentelor 
provocate de prezenţa obiectelor mărunte (sârme, monede metalice, staniolă etc.). În memoria 
microprocesorului detectorului de metale, gen „CX III”, produs de aceiaşi firmă „Garrett”, se pot 
dispune sarcini de căutare a obiectelor cu parametri concreţi (dimensiuni, greutate, tip de metal).  

 În organele de drept se folosesc şi alte tipuri de detectoare cu inducţie („Бета” ВМ 30Н - 
Rusia, „Ferex” - Germania). Acesta din urmă, aflat în dotarea unităţilor inginereşti ale Forţelor 
Armate ale Germaniei (Bundeswhr) este destinat căutării muniţiilor ne explodate cu o masă 
consistentă. Spre exemplu, obuzul de artilerie, calibrul 122 mm este detectat la adâncimea de 3 m; 
mina antitanc – la 1,5 m, grenada de mână „F-1” – la 50 cm.  

Toate aceste detectoare indicate mai sus se folosesc atât în locurile deschise cât şi în încăperi, 
precum şi pentru a examina unele obiecte izolate. În etapa iniţială de aplicare, în lipsa sistemului de 
autoreglare, acestea trebuie puse la punct şi verificate apropiind senzorul de un obiect metalic-
etalon. Locurile deschise se inspectează selectiv sau compact. În varianta din urmă teritoriul se 
divizează în fâşii, mişcând senzorul de asupra solului la o depărtare nu mai mare de 3 cm. La 
apariţia semnalului sonor obiectul se dezgroapă şi dacă se presupune că este exploziv, se solicită 
ajutorul specialiştilor-tehnicieni pentru explozii. 

În alternativa căutării cadavrelor aruncate în bazine cu apă, de care ipotetic sunt legate obiecte 
metalice solide (obada roţii autoturismului, şină de metal) destul de sensibil s-a dovedit a fi aparatul 
„Ferex”. În astfel de cazuri, acvatoriul se împarte în „coridoare” şi se verifică consecutiv fundul 
bazinului. În locul unde se atestă semnalul sonor ce mărturiseşte prezenţa unor metale se efectuează 
o scufundare de control a specialistului îmbrăcat în echipament uşor de scafandru.    

Pentru căutarea obiectelor metalice în încăperi, dar şi în cadrul percheziţiilor corporale, pe 
lângă aparatele susmenţionate se utilizează şi detectoare portative mai simple. Spre exemplu, 
detectorul de metale „Гамма” ВM-20Н”-Rusia. Cu acest aparat pistolul Makarov poate fi 
descoperit la o distanţă de cca 14 cm, glonţul (6 gr.) -7 cm, inelul de aur (5 gr.) -6 cm. [8, p.29].  

În încăperi aceste detectoare de inducţie se folosesc pentru căutarea armelor, tuburilor de 
cartuş, gloanţelor, instrumentelor metalice, monedelor şi articolelor din aur (de exemplu, “Gold 
Detector”), a obiectelr pătrunse sau ascunse în pereţi şi alte elemente ale clădirii, mobilă, saci, 
pachete, borcane, cadavre, pe corpul omului în cadrul percheziţiei corporale etc. La verificarea 
pereţilor în încăperi trebuie luat în calcul prezenţa în ei a elementelor de armare, a ţevilor metalice, 
a cablurilor electrice etc. 

În condiţiile actuale organele ocrotirii normelor de drept în anumite situaţii sunt nevoite să 
adopte măsuri de descoperire în scena infracţiunii a dispozitivelor explozive ghidate de la distanţă, a 
mijloacelor şi canalelor criminale de interceptare şi captare ilegală a informaţiei confidenţiale şi 
secrete. Verificarea încăperilor, oficiilor (inclusiv a organelor de drept) şi a terenurilor în scopul 
descoperiri scurgerilor de informaţii (prezenţa unor dispozitive de radioemisie şi înregistrare, 
conectarea criminală la reţelele telefonice şi electrice etc.) se realizează cu aplicarea aparatelor 
electronice de detecţie ne liniară (spre exemplu, «Онега», «Обь-3», «Гусар» [10, p.155] ş.a.).  

Acestea sunt destinate pentru detectarea microfoanelor ascunse (numite şi „жучки”), a 
instalaţiilor explozive-capcană, a altor obiecte cu incorporări de radioelemente sau scheme 
electronice (telefoane mobile, ceasuri electronice, dictafoane etc.). Funcţionarea lor se bazează pe 
tratarea încăperilor, a porţiunilor de teren, a mijloacelor de transport cu semnale de frecvenţă foarte 
înaltă şi recepţionarea acestor impulsuri reflectate ce conţin informaţii despre existenţa în mediul 
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examinat a dispozitivelor de emisie suspecte. Funcţionarea aparatelor de detecţie neliniară nu este 
perturbată de obstacole precum, pereţi de piatră, cărămidă sau lemn, obiecte de mobilă etc., însă 
acest fapt poate cauza apariţia unor semnale false (provocate, spre exemplu, de aparatele 
radioelectronice din odăile vecine). De aceea, pentru depăşirea acestor impedimente este necesară 
reglarea suplimentară a sensibilităţii dispozitivului de recepţie a acestor aparate. 

În procesul de investigare a infracţiunilor, în special a celor din domeniul ecologiei, la 
cercetarea locului faptei uneori apare necesitatea în verificarea stării de radiaţie a anumitor zone sau 
încăperi, descoperirea locurilor impurificate cu radionuclee. Cele mai simple dispozitive ce permit a 
aprecia dozele de radiaţie ionizantă sunt dozimetrele portative (spre exemplu, tip „ЭКО -1”, „ЭКО -
7” [8, p.33]). Acestea au anumite regimuri de lucru: Regimul A – determinarea impurităţii 
radioactive (impuritatea specifică) a solului, apei, materialelor de construcţie, coletelor poştale, 
produselor alimentare, produselor vegetale, animale, de pescuit şi altor obiecte; Regimul B – 
aprecierea nivelului de impuritate cu radionuclee a suprafeţei diverselor obiecte, corpuri, haine şi 
altor probe după densitatea fluxului de beta-particule; Regimul F – detectarea radiaţiei şi aprecierea 
nivelului de securitate radială, în care măsurările se efectuează automat peste fiecare 20 sec cu 
semnalizare sonoră în cazul detectării dozelor mai mari de 60 mkR/oră.  

Întrucât indicaţiile dozimetrelor-radiometre se fixează în procesul-verbal al acţiunii de 
urmărire penală şi pot avea forţă probantă, ele urmează anual a fi testate metrologic. 

  În încheierea acestui paragraf cosiderăm oportun a reveni cu unele precizări privind 
aplicarea MMTC la căutarea cadavrelor umane, aceasta fiind o sarcină destul de complexă, 
soluţionată nu de puţine ori în cadrul cerctărilor la faţa locului.  

O astfel de sarcină apare, de regulă, în următoarele situaţii: - când urmărirea penală se 
porneşte în baza informaţiei privind dispariţia fără urmă a persoanei concrete, dacă există temei a 
presupune că ea a fost victima unei omucideri; - când în cadrul investigării oricărei cauze penale, 
parvin informaţii despre comiterea de către învinuit (bănuit) a unui omor cu tăinuirea ulterioară a 
cadavrului (părţilor acestuia), sau însăşi persoanele nominalizate depun astfel de declaraţii; - când 
sunt descoperite unele fragmente de cadavru dezmembrat şi apare necesitatea de a căuta părţile care 
lipsesc. 

De regulă, căutarea cadavrelor se efectuează cu utilizarea informaţiei procesuale şi operative 
de investigaţii privind locul camuflării lor, care de cele mai multe ori dovedindu-se a fi ne concretă 
şi doar cu aproximaţie permite a localiza porţiunea de teren în care urmează de efectuat cercetările. 
Din acest motiv uneori organelor de drept le revine sarcina de a realiza un mare volum de lucru 
pentru inspectarea mai multor spaţii presupuse a fi locul înmormântării cadavrului. De aceea, având 
în vedere că rezultate mai sigure pot fi obţinute cu aplicarea unor utilaje tehnice de detecţie dintre 
cele analizate în acest paragraf, venim cu propunerea ca activităţile în cauză să se desfăşoare după 
un anumit algoritm tipic, valabil pentru toate situaţiile de acest gen, după cum urmează:  

1. Colectarea şi aprecierea informaţiei despre locul şi împrejurările înmormântării cadavrului 
(caracterul mediului în care este ascuns, timpul şi modul în care a fost omorâtă victima, poziţia 
cadavrului, dacă pe acesta există aparate radio-electronice – ceas electronic, telefon mobil etc., dacă 
există informaţii cu caracter climateric despre locul în care urmează a fi căutat cadavrul); 

2. Alegerea şi verificarea funcţionalităţii mijloacelor tehnice necesare căutării cu luarea în 
calcul a circumstanţelor indicate mai sus;  

3. Pregătirea locului unde urmează a realiza căutările (împrejmuirea locului, nivelarea după 
posibilităţi a suprafeţei solului, înlăturarea unor bolovani de piatră, a ierbii înalte sau a zăpezii, alte 
piedici etc.);  

4. Scanarea vizuală a locului îngropării cadavrului,apreciind-se caracterul vegetaţiei, 
depresiunile sau proeminenţele observabile la suprafaţa solului;  

5. Cercetarea locului „suspect” cu ajutorul aparatului de detecţie ne liniară (georadar); 
6. În cazul, în care în mediul scanat a fost relevată o anumită zonă cu densitate deosebită de 

fundalul general ce coincide după dimensiuni cu parametrii cadavrului, se utilizează burghiul de 
foraj pentru a sfredeli o gaură la adâncimea respectivă şi introducerea în ea a senzorului 
cromatografului portativ de analiză a gazelor cadaverice (spre exemplu, - „ЭХО-М” (Rusia);  
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7. Efectuarea săpăturilor în locul cercetat dacă rezultatele analizei gazelor mărturisesc 
prezenţa obiectelor de natură biologică. 

De menţionat că adâncimea maximală de detecţie a cadavrului îngropat poate fi atinsă dacă 
solul este uscat iar cadavrul descompus doar parţial, în caz contrar georadarul nu poate evidenţia 
contrastul permeabilităţii dielectrice dintre sol şi cadavru. Cadavrele îngropate în soluri lutoase, 
pietroase, beton, cu scurgerea timpului în locul lor rămân goluri care sunt, la fel, detectate uşor cu 
georadarul. La descompunerea cadavrelor îngropate în soluri moi până la starea de schelet, golurile 
formate de la ţesuturile lui sunt umplute cu sol, iar la suprafaţă se pot observa mici adâncituri – 
semne ce demască locul înmormântării. 

8. Dacă există temeiuri a presupune că împreună cu cadavrul au fost îngropate obiecte 
metalice (unealta infracţiunii, catarama curelei, sârme cu care au fost legate mâinile victimei etc.), 
locul îngropării se caută cu detectoarele de metale cu sensibilitate sporită (magnitometre,de 
exemplu, Ferex 4.021L);  

9. Dacă pe cadavru există aparate emiţătoare de unde – ceas electronic, telefon mobil, alte 
aparte ce conţin microscheme, diode se aplică aparatele de detecţie ne liniară (spre exemplu, 
«Гусар»). 

  Concluzii. În încheiere, menţionăm că mijloacele de căutare, iluminare și detecţie a probelor 
materiale, analizate destul de sumar în această lucrare, nu epuizează nici pe departe tot arsenalul 
tehnicii criminalistice de descoperire şi relevare a probelor în munca de teren a organelor de drept la 
locul faptei. Cu trecerea timpului, graţie progresului tehnico-ştiinţific, ele se perfecţionează, apar 
noi mijloace, materiale şi utilaje tehnice de detecţie și căutare folosite în activitatea criminalistică de 
cercetare a locului infracţiunii, dar și în realizarea altor activități procesuale în afara laboratorului.  
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Abstract: The seas and oceans make up about 70% of the planet's surface. It is now of 

concern to all states and peoples for both navigation requirements and valuable fishery, mineral, 
and energy resources. The unprecedented development of technology has opened new fields of 
international cooperation, by regulating the areas with special regime such as: the contiguous 
area, the continental shelf, the exclusive economic zone, etc 

The issue of the rights of states in the territorial sea, including in the exclusive economic 
zone, remains very acute in many respects, because the national law of the states contains 
provisions that do not comply with Article 58 of the 1982 Convention on the exercise of freedom of 
navigation. Thus, in accordance with the laws of some coastal states, instead of confirming the 
freedom of navigation, the right of peaceful passage in the exclusive economic zone is established 
for vessels of other states (Portuguese law of 1977) engaged in commercial transport (including 
fishing vessels) and for warships (for example, the laws of Brazil, Uruguay, Haiti, Chile, France). 

The methodological basis of the study consists of a set of scientific research methods, such 
as historical, legal, comparative legal, formal legal, system-structural. 

The purpose is to study and determine the degree of research of the problem discussed in the 
specialized works, to analyze the legal norms of public international maritime law and to elucidate 
the rights of the sovereign state in the exclusive economic area. 

The results of the present study can be used in research papers, as well as in teaching the 
course of international sea law. 

Keywords:coastal state, exclusive economic area, sea law, territorial sea. 
 

Rezumat: Mările şi oceanele constituie aproximativ 70 % din suprafaţa planetei. Aceasta 
preocupă în prezent toate statele şi popoarele atât pentru cerinţele navigaţiei cât şi pentru 
valoroasele resurse piscicole, minerale, energetice.Dezvoltarea fără precedent a tehnologiei a 
deschis noi domenii de cooperare internaţională, prin reglementarea zonelor cu regim special cum 
sunt: zona contiguă, platoul continental, zona economică exclusivă etc. 

Problema drepturilor statelor în marea teritorială, inclusiv în zona economică exclusivă 
continuă să fie foarte acută din multe privințe, deoarece legislația națională a statelor conține 
dispoziții care nu respectă articolul 58 din Convenția din 1982 privind exercitarea libertății de 
navigație. Astfel, în conformitate cu legile unor state de coastă, în loc să confirme libertatea de 
navigație, se stabilește dreptul de trecere pașnică în zona economică exclusivă pentru navele altor 
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state (legea portugheză din 1977) angajați în transporturi comerciale (inclusiv nave de pescuit) și 
pentru nave de război (de exemplu, legile din Brazilia, Uruguay, Haiti, Chile, Franța). 

Baza metodologică a studiului se constituie dintr-un set de metode de cercetare științifică, 
cum ar fi cele istorice, juridice, juridice comparative, juridice formale, sistem-structurale. 

Scopul constă în studierea şi determinarea gradului de cercetare a problemei puse în 
discuţie în lucrările de specialitate, analiza normelor juridice de drept internaţional maritim public 
și elucidarea drepturilor statului suveran în zona economică exclusivă. 

Rezultatele prezentului studiu pot fi utilizate în lucrările de cercetare, precum și în predarea 
cursului dreptului internațional al mării. 

Cuvinte cheie: dreptul mării, mare teritorială, stat costlier, zona econimică exclusivă.  
 
Introducere. Statul exercită asupra Mării teritoriale toate drepturile ce decurg din 

suveranitatea sa, în ce priveşte apele, solul, subsolul și coloana de aer de deasupra. 
Marea teritorială (apele teritoriale) reprezintă zona adiacentă teritoriului terestru sau apelor 

interne ale statului, iar în cazul unui stat arhipelagic - apelor sale arhipelagice, o centură de mare cu 
o lățime de până la 12 mile nautice, care face parte din teritoriul statului și se află sub suveranitatea 
sa, supusă și respectarea normelor de drept internațional recunoscute. 

Suveranitatea unui stat de coastă se extinde pe marea teritorială, pe fundul său și pe 
intestinele fundului, precum și în spațiul aerian de deasupra mării teritoriale. Frontiera externă a 
mării teritoriale este granița de stat. Doar statul costier are dreptul în marea sa teritorială de a 
reglementa abordarea, navigația, pescuitul, hidrografia și alte sondaje, precum și orice altă activitate 
a navelor și aeronavelor străine. 

Deja la sfârșitul secolului al XIX-lea, în dreptul mării s-a format un obicei internațional, 
conform căruia lățimea mării teritoriale a fost stabilită în intervalul de la 3 la 12 mile nautice. Cu 
toate acestea, a fost posibilă fixarea acestei norme prin contract numai odată cu adoptarea 
Convenției din 1982. Articolul 3 prevede că „fiecare stat are dreptul să stabilească lățimea mării 
sale teritoriale la o limită care să nu depășească douăsprezece mile nautice, măsurată de la liniile de 
bază, determinate în conformitate cu această convenție”. 

Conținut de bază.Dreptul internațional stabilește o serie de derogări de la suveranitatea 
unui stat de coastă în marea teritorială. Una dintre principalele excepții este dreptul de trecere 
pașnică, pe care navele tuturor țărilor le folosesc pe marea teritorială. Conform articolului 18 din 
Convenția din 1982, un pasaj se referă la navigația prin marea teritorială cu scopul: traversării mării 
fără a intra în apele interne sau a se opri la drumurile și instalațiile portuare din afara apelor interne; 
intrați sau în afara apelor interioare și stați, de asemenea, pe o șosea sau într-o instalație portuară din 
afara apelor interioare. Pasajul trebuie să fie continuu și rapid. Poate include oprirea și ancorarea, 
dar numai dacă sunt asociate cu navigarea normală sau sunt necesare din cauza forței majore sau a 
suferinței. 

Pasajul este considerat pașnic dacă nu încalcă pacea, buna ordine sau securitatea statului de 
coastă.  

Un stat de coastă poate lua măsuri în marea sa teritorială pentru a împiedica trecerea care nu 
este pașnică. În anumite zone ale mării teritoriale, exercitarea dreptului de trecere pașnică poate fi 
suspendată temporar (fără discriminare între instanțele străine), dacă acest lucru este necesar pentru 
a asigura securitatea statului de coastă. 

Articolul 27 din Convenția din 1982 prevede că competența penală cu privire la infracțiunile 
comise la bordul unei nave în timp ce trece prin marea teritorială se realizează numai dacă: 
consecințele crimei se extind la statul costier; crima are un caracter care încalcă pacea în țară și 
buna ordine în marea teritorială; căpitanul, agentul diplomatic sau ofițerul consular a solicitat 
asistenței autorităților locale; măsurile luate sunt necesare pentru a suprima comerțul cu droguri sau 
substanțe psihotrope. 

Convenția din 1982 (articolul 31) prevedea pentru prima dată responsabilitatea statului de 
pavilion pentru orice pagubă cauzată statului de coastă, ca urmare a nerespectării oricărei nave de 
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război sau a unei alte nave de stat operate în scopuri necomerciale, legile și reglementările statului 
costier cu privire la trecerea prin marea teritorială, sau drept internațional. 

 Cele mai importante drepturi, ar fi: dreptul la pescuit; dreptul la navigaţie; dreptul de a 
supraveghea şi controla activitatea desfăşurată în marea teritorială; dreptul de a aplica jurisdicţia 
naţională; dreptul de supraveghere şi evaluare ecologică. 

Dreptul la pescuit derivă din marea categorie a drepturilor de exploatare a resurselor 
biologice ce revin exclusiv statului riveran. 

Regimul juridic al apelor teritoriale (marea teritorială) este parțial reglementat de Convenția 
din 1958 privind Marea Teritorială și Zona Adiacentă și cel mai complet prin Convenția ONU din 
1982 privind dreptul mării, precum și de legislația internă a statelor individuale. 

Convenția ONU privind Legea Mării atribuie mării teritoriale o fâșie de coastă pe o lățime 
de cel mult 12 mile nautice. Apele teritoriale sunt calculate de pe linia celei mai mari valuri joase 
(dacă coasta are contururi calme), sau de la granițele apelor interioare sau de la așa-numita linie de 
bază (linii drepte imaginare care leagă marginile coastei cu marea, dacă coasta este adânc adânc, 
lichidare sau dacă există lanț de insule). 

Liniile de demarcație a apelor teritoriale cu statele vecine sau opuse și granița externă a 
apelor teritoriale servesc ca graniță de stat a statului de coastă. 

În ciuda faptului că legislația internațională nu permite extinderea apelor teritoriale peste 12 
mile nautice, legislația națională a țărilor individuale își stabilește adesea apele teritoriale mai mari, 
sau chiar mai mici. De exemplu, Statele Unite - 6 mile, unele țări africane - 24 mile, țări sud-
americane - până la 200 mile, unele state au stabilit unilateral apele teritoriale mai largi (de 
exemplu, Brazilia, Peru, Sierra Leone, Uruguay, Ecuador etc.). 

Limitele și regimul juridic al apelor teritoriale (marea teritorială) a Rusiei sunt definite de 
Legea Federală a Federației Ruse din 1998 „Pe apele mării interioare, marea teritorială și zona 
adiacentă a Federației Ruse” și Legea Federației Ruse din 1993 „Cu privire la frontiera de stat a 
Federației Ruse”. 

Orice activitate a persoanelor fizice și juridice din apele teritoriale străine poate fi 
desfășurată numai cu acordul statului de coastă.  

Cu toate acestea, volumul drepturilor suverane ale unui stat de coastă în marea teritorială 
este ceva mai restrâns decât în apele interioare. 

O excepție este stabilită din sfera puterilor statului - dreptul de trecere pașnică.  
Navele non-militare ale tuturor statelor se bucură de dreptul de trecere pașnică prin marea 

teritorială. În același timp, un pasaj se referă la navigația printr-o mare teritorială cu scopul de a 
traversa această mare fără a intra în apele interne sau fără a sta pe o șosea sau într-o instalație 
portuară în afara apelor interioare, a trece în sau a părăsi apele interne sau a deveni într-o șosea sau 
într-un port instalații (articolul 18 din Convenția din 1982). 

În conformitate cu reglementările interne, statul riveran va stabili în acest sens: perioadele de 
pescuit şi cele prohibite; speciile de peşti şi animale marine supuse pescuitului; măsuri prohibite 
pentru speciile protejate; cantităţile exploatabile şi destinaţia lor. 

Dreptul la navigaţie şi survol în marea teritorială cât şi intrarea şi ieşirea din acestea sunt 
reglementate de legea statului riveran, în conformitate cu acordurile la care este parte.  

Sunt stabilite prin lege: 
• condiţii de intrare şi ieşire precum şi de navigaţie în marea teritorială; 
• activităţi interzise în această zonă; 
• sancţiuni ce se aplică pentru încălcarea interdicţiilor; 
• zone maritime de securitate, interzise intrării navelor străine de orice fel, sau numai 

anumitor categorii de nave. 
Dreptul de supraveghere şi control a activităţilor ce se desfăşoară în marea teritorială, în 

zona submarină şi spaţiul aerian aferente acesteia este reglementat de legile naţionale ale fiecărui 
stat în concordanţă cu normele Dreptului internaţional. 

Supravegherea şi controlul activităţilor din marea teritorială are ca scop: 
• prevenirea contrabandei şi aplicarea de sancţiuni; 
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• prevenirea trecerilor frauduloase ale frontierei de stat; 
• asigurarea securităţii traficului, separarea căilor de trafic, pilotajului şi prevenirea 

abordajelor; 
• asigurarea protecţiei cablurilor şi conductelor submarine. 
Reiterăm faptul că dreptul de a aplica jurisdicţia naţională în marea sa teritorială rezultă din 

suveranitatea sa asupra acestei zone. Totodată, statul de pavilion își exercită jurisdicţia asupra 
navelor sale, indiferent de locul în care s-ar afla acestea.  

Rezultă aşadar, că în marea teritorială, navele sunt supuse unei duble jurisdicţii: cea a 
statului riveran şi cea a statului de pavilion. 

Organizația Maritimă Internațională (OMI) este o agenție specializată a Organizației 
Națiunilor Unite care are misiunea de soluționare a conflictelor statelor riverane în legătură cu 
exercitarea drepturilor și jurisdicției suverane a acestora. 

Problema drepturilor și obligațiilor altor state din zona economică exclusivă continuă să fie 
foarte acută, mai ales pentru că legislația națională conține dispoziții care nu respectă articolul 58 
din Convenția din 1982, în principal cu privire la exercitarea libertății de navigație. 

De exemplu, statele membre de coastă din legislația lor nu asigură dreptul de trecere pașnică 
în zona economică exclusivă pentru navele de state străine, ceea ce reprezintă o încălcare gravă a 
dispozițiilor articolului 58 din Convenția din 1982 care instituie libertatea de navigație în zonă. Mai 
mult, dreptul de trecere pașnică este un element integrant al regimului juridic al mării teritoriale. 

Sunt cunoscute și alte măsuri ale statelor de coastă care vizează restricționarea transportului 
maritim în zona economică exclusivă. Acestea includ, în special, cerința de a obține permisiunea 
prealabilă (și, în unele cazuri, interdicția) de a trece prin zona economică exclusivă pentru navele 
care transportă deșeuri radioactive sau alte substanțe dăunătoare sănătății umane. 

În perioada modernă, o frică bine întemeiată din partea comunității internaționale este 
cauzată de instituirea „Zonei de identificare marină” de 1000 de mile, care cuprinde spațiile din 
zona economică exclusivă a statului de coastă, ci și marea liberă [2]. 

O astfel de măsură, în special, a fost introdusă de Guvernul Australiei în 2004 pentru a 
asigura securitatea maritimă și include, printre altele, o cerință ca autoritățile costiere să solicite 
informații exacte (operaționale) despre o navă care face tranzit prin zona economică exclusivă [1]. 

Conform Convenției privind dreptul mării din 1982, platforma continentală este determinată 
luând în considerare configurația fundului marin, iar limita exterioară a acesteia este stabilită în 
funcție de limita externă a marjei subacvatice a continentului [4]. 

Limita exterioară a raftului continental nu poate fi la mai mult de 100 de mile nautice față de 
izobatul de 2500 de metri (linii de adâncimi egale) și, în orice caz, nu trebuie să fie mai departe de 
350 de mile nautice de la linia de bază, de unde se măsoară lățimea mării teritoriale. 

Conform art. 77 din Convenție, un stat de coastă exercită drepturi suverane asupra raftului 
continental în scopul explorării și dezvoltării resurselor sale naturale [3].  

Aceste drepturi sunt exclusive deoarece, chiar dacă statul costier nu face acest lucru, nimeni 
nu poate face acest lucru fără acordul statului costier. 

Un interes științific și practic special este studiul delimitării în strâmtorile internaționale. 
Hyde Ch și Oppenheim L. au scris despre această problem. Între timp, o nouă practică contractuală 
se conturează prin acordul din 1973 dintre Singapore și Indonezia privind delimitarea strâmtorii din 
Singapore; acordul din 1976 dintre Sri Lanka și India privind delimitarea în Golful Polk; Acordul 
din 1979 între Thailanda și Malaezia privind delimitarea Strâmtorii Malacca; Australia - Papua 
Noua Guinee în strâmtoarea Torres din Oceanul Pacific; Argentina - Chile în canalul Beagle; SUA - 
Canada (Marea Britanie) în strâmtoarea Juan de Fuca. 

Este important să comparăm tratatele privind delimitarea platformei continentale și a mării 
teritoriale încheiate după intrarea în vigoare a Convenției ONU privind dreptul mării din 1982 cu 
cele care au avut loc în baza Convențiilor de la Geneva din 1958 privind dreptul mării. 

De asemenea, este necesar să se țină seama de aplicarea dreptului internațional cutumiar în 
deciziile Curții Internaționale de Justiție a Națiunilor Unite privind delimitarea spațiilor maritime. 
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Prin urmare, zona economică exclusivă ar trebui considerată ca o regiune oceanică, care 
„trebuie păstrată în scopuri pașnice” [6]. 

Statul de coastă are dreptul exclusiv de a construi, autoriza și regla construcția, operarea și 
utilizarea insulelor, structurilor și structurilor artificiale, inclusiv jurisdicția în ceea ce privește 
aspectele vamale, financiare, sanitare, de protecție și legi de imigrare.  

Ar trebui să se acorde atenție cuvenită problemelor de navigație. 
Conflicte care rezultă din eșecul acordării drepturilor sau acordului jurisdicția unui stat de 

coastă sau definirea zonelor guvernate de „libertatea mărilor” trebuie să se decidă pe baza justiției și 
în lumina tuturor circumstanțelor relevante în timp ce cazurile nereglementate de prezentul acord 
continuă guvernate de regulile și principiile dreptului internațional general [5]. 

Decizia Curții Internaționale de Justiție a Națiunilor Unite privind CABG din Marea 
Nordului din 1969 a adus o contribuție semnificativă la înțelegerea naturii și definiției KS. 

Curtea a descris principiul continuării naturale a terenurilor ca fiind o idee mai fundamentală 
decât apropierea coastei. 

Mai mult, Curtea Internațională de Justiție a dezvoltat de fapt un cuprinzător sistem de 
principii și norme ale unei internaționale commune și anume drepturile de a delimita limitele KS, 
care diferă de principiile stabilite în convenție 

Având în vedere politizarea extremă a acestei probleme, este extrem de dificil să desemna 
singura soluție corectă. 

Din punctul de vedere al mai multor experți, este evident că activitatea navală din zona 
economică exclusivă este inacceptabilă atunci când împiedică realizarea drepturilor legale ale unui 
stat de coastă în zone de exploatare și dezvoltare a resurselor ZEE, transport maritim sau aceeași 
protecție a mediului marin. 

O situație aparte se dezvoltă în jurul raftul continentului Antarcticii. Australia în 2004, a 
solicitat extinderea zonei raftului său continental, inclusă în propria ei pretenție față de fundul 
maritim adiacent continentului polar.  

Marea Britanie în cererea sa adresată Comisiei, la granițele raftului continental în raport cu 
insula Renașterea, își rezervă dreptul de a trimite depuneri cu privire la Antarctica în orice moment 
convenabil pentru aceasta. 

Reprezentanții din Argentina au inclus o cerere la raftul Antarctica. Guvernul chilian în date 
preliminare privind raftul său continental ia în considerare Teritoriul Antarctic chilian. Întrucât 
articolul 4 din Tratatul antarctic din 1959 nu recunoaște orice cerere cu privire la teritoriile situate în 
sfera de aplicare a acestui acord, aceste revendicări cauzează opoziție legală față de alți participanți 
la system. 

În conformitate cu Convenția din 1982 în afara Raftului continentului este zona 
internațională (zona). 

Zona și resursele sale sunt declarate „moștenirea comună a omenirii” (VLF), în care nici un 
stat nu poate revendica suveranitatea sau drepturi suverane în legătură cu orice parte, districtul sau 
resursele acestuia (articolele 136-137). Modul VLF a devenit o inovație legală introdusă de 
Convenția din 1982, un fel de „Antiteză legală”, în care două tradiționale principii - principiul 
suveranității și principiul „proprietății comune” (res communis) - au fost excluse din utilizare. 
Activitățile din zonă erau subordonate intereselor tuturor Statelor (articolul 140). 

Această circumstanță a devenit unul dintre motivele principale prin care Statele Unite au 
refuzat să adere la Convenția din 1982. 

Președintele Ronald Reagan a menționat că prevederile referitor la dezvoltarea resurselor de 
adâncime contrazic interesele și principiile statelor industrializate 

Unele țări și-au dezvoltat propria legislație (națională) în domeniul dezvoltării resurselor 
minerale din partea de jos și intestinele oceanelor dincolo de zonele de jurisdicție națională (ex: 
statele de coastă: Marea Britanie (1981); Italia (1985); URSS (1982); Franța (1981); Germania 
(1982); Japonia (1982)). 

În 1984, 8 state (Belgia, Marea Britanie, Olanda, Italia, SUA, Franța, Germania, Japonia) au 
încheiat un acord între ei privind dezvoltarea resurselor de apă adâncă din fundul oceanului  
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Drept urmare, în 1990, a fost lansat un process de consultări în cadrul ONU, care a dus la 
dezvoltarea și adoptarea în 1994 a unui nou acord. Acesta semnificativ a modificat secțiunea XI a 
Convenției din 1982. 

Autoritățile statelor au fost lipsite de drepturi de limitare a producției de resurse din zonă 
pentru a preveni prăbușirea economiei statelor în curs de dezvoltare; obligația transferului de 
tehnologie de la țările dezvoltate la cele în curs de dezvoltare; taxa pentru considerarea unei cereri a 
fost redusă de la 500 de mii de dolari SUA la 250 mii; obligațiile financiare ale statelor 
dezvoltatoare au fost anulate - de exemplu, o taxă fixă anuală de 1 milion USD. 

Drept urmare, Acordul din 1994 a condus la un audit al acestui regim de dezvoltare a 
resurselor zonei, care a fost inițial introdus în cadrul Convenției din 1982, în favoarea dezvoltării 
economice a țărilor industriale.  

Mai mult, dispozițiile de bază ale Convenției - Regimul VLF, utilizarea pașnică a zonei, 
imposibilitatea de a-și extinde jurisdicția la resursele zonei – au rămas intacte. 

 
Concluzii: 
Tematica abordată pare a fi foarte relevantă, având în vedere intrarea în vigoare și ratificarea 

de către țara noastră a Convenției Națiunilor Unite din 1982 privind dreptul mării (denumită în 
continuare Convenția din 1982). Acest tratat internațional guvernează regimul juridic internațional 
al spațiilor marine, inclusiv regimul zonei economice exclusive. Convenția din 1982, care a fost 
rezultatul activității celei de-a III-a Conferințe a ONU privind dreptul mării, a avut și continuă să 
aibă un impact semnificativ asupra drepturilor statelor în marea teritorială și în zonele cu regim 
special. 

Desigur, subiecții dreptului internațional în desfășurarea activităților lor în oceane, care 
afectează drepturile și obligațiile altor subiecte de drept internațional, trebuie să acționeze nu numai 
în conformitate cu normele și principiile dreptului internațional maritim, ci și cu normele și 
principiile dreptului internațional în general, inclusiv Carta Organizației Națiunile Unite, în 
interesul menținerii păcii și securității internaționale, dezvoltării cooperării internaționale și 
înțelegerii reciproce. 
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Rezumat: Studiul prezentat este consacrat unui subiect deosebit de important pentru diverși cerctători din 

societatea noastră, fiind analizat în profunzime de multitudinea factorilor pe plan național și internațional în domeniul 
securității mediului. Pornind de la ipoteza că securitatea ecologică este sarcina primordială a puterii de a se autolimita 
cu scopul de a nu leza drepturile omului şi de a asigura realizarea eficientă a acestora, precum şi, mai nou, securitatea 
persoanei în ansamblul său, este important de a clarifica de unde porneşte acest regim, pe ce se bazează existenţa sa, 
ce factori contribuie la perpetuarea sa şi, nu în ultimul rând, cum contribuie la garantarea şi asigurarea securităţii 
persoanei. În vederea dezvoltării acestor momente, se propune o abordare multiaspectuală a unui şir de aspecte legate 
de problematica acțiunilor ce atentează asupra sectorului ecolgic; analiza rolului; asigurarea securităţii ca valoare 
supremă. 

Baza metodologică a studiului se constituie dintr-un set de metode de cercetare științifică, cum ar fi cele 
istorice, juridice, juridice comparative, juridice formale, sistem-structurale. 

Scopul constă în studierea şi determinarea gradului de cercetare a problemei puse în discuţie în lucrările de 
specialitate, analiza normelor juridice de protecție a mediului înconjurător pe plan național și internațional. 

Rezultatele prezentului studiu pot fi utilizate în lucrările de cercetare, precum și în predarea cursului dreptului 
internațional al mediului. 

Cuvinte-cheie: impacctul asupra mediului, politici comunitare, securitate ecologică, pericolul ecologic, 
schimbările climatice 

 
Summary: The study presented is devoted to a very important topic for various researchers in our society, being 

analyzed in depth by the multitude of factors at national and international level in the field of environmental security. 
Starting from the assumption that ecological security is the primary task of the power to self-limit in order not to violate 
human rights and to ensure their effective fulfillment, and, more recently, the security of the person as a whole, it is 
important to clarify where does this regime start, on what is its existence based, what factors contribute to its 
perpetuation and, not least, how it contributes to guaranteeing and ensuring the security of the person. In order to 
develop these moments, a multispectral approach is proposed for a series of issues related to the issues of actions 
focusing on the ecological sector; role analysis; ensuring security as the highest value. 

The methodological basis of the study consists of a set of scientific research methods, such as historical, legal, 
comparative legal, formal legal, system-structural. 

The purpose is to study and determine the degree of research of the problem discussed in the specialized works, 
to analyze the legal norms of environmental protection at national and international level. 

The results of the present study can be used in research work, as well as in teaching the course of international 
environmental law. 

Keywords: environmental impact, community policies, ecological security, ecological danger, climate change 
 

În ultima perioadă de timp tot mai frecvent se afirmă, că criza ecologică pune în pericol 
perspectiva dezvoltării durabile a civilizaţiei şi existenţa acesteia în principiu. Începutul secolului 
XXI este marcat prin înrăutăţirea sistemului de supraveghere a factorilor de mediu pe plan global şi 
naţional.  

Ofensiva civilizaţiei umane asupra mediului natural a rezultat cu intensificarea efectelor de 
seră şi a ploilor acide, minimalizarea stratului de ozon, poluarea hidrosferei şi a solului, nimicirea 
pădurilor, dispariţia speciilor.  

Cauza acestei ofensive reprezintă, în primul rând, „explozia” demografică - majorarea bruscă 
a numărului populaţiei, apariţia noilor necesităţi şi extinderea celor existente. Un rol nu mai puţin 
important joacă caracterul consumatoriu al civilizaţiei: convingerea totală că natura este bogată, 
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nelimitată şi variată prin resursele sale, iar sarcina ei constă în asigurarea satisfacerii necesităţilor 
societăţii; consumul necontrolat de resurse naturale însoţit de poluarea mediului, în special de către 
ţările economic dezvoltate.  

Securitatea ecologică urmează a fi tratată ca acţiune de prevenire a pericolului existent de 
înrăutăţire a parametrilor ecologici ai mediului de existenţă a omului şi a biosferei în general, care 
ameninţă starea atmosferei, hidrosferei, litosferei, a spaţiului cosmic, regnului animal şi vegetal în 
rezultatul activităţii antropogene. 

Securitatea ecologică poate fi asigurată printr-un complex de măsuri politice, juridice, 
economice, tehnologice, sociale etc., care garantează starea de protecţie a mediului şi a intereselor 
vitale ale omului. Garantarea siguranţei persoanei, societăţii şi mediului împotriva ameninţărilor 
provocate de activitatea antropogenă, situaţiile excepţionale cu caracter natural şi tehnogen devine o 
prioritate a politicilor fiecărui stat şi a comunităţii internaţionale.  

Securitatea ecologică este realizată la nivel global, regional şi local. Nivelul global presupune 
pronosticarea şi supravegherea proceselor care au loc în biosferă şi în componentele acesteia. 
Scopul controlului global constă în păstrarea şi restabilirea mecanismului firesc de reproducere a 
componentelor mediului natural, iar coordonarea acţiunilor reprezintă prerogativa ONU, UNESCO, 
UNEP. Asigurarea securităţii ecologice globale este realizată prin diverse metode:  

1) studierea celor mai relevante manifestări ale riscurilor care pot influenţa supravieţuirea 
comunităţii umane, inclusiv aspectele ecologice, economice, demografice, politice, umanitare, 
militare, sociale. Stabilirea nivelurilor minimal admisibile ale riscurilor,a căror depăşire va provoca 
pericolul global pentru viaţă oamenilor şi civilizaţiei în general; 

2) elaborarea şi adoptarea programelor ecologice, a actelor internaţionale privind protecţia 
mediului. Sporirea nivelului de eficienţă a acordurilor, tratatelor, programelor şi instituţiilor 
existente, extinderea colaborării internaţionale;  

3) elaborarea abordărilor necesare pentru identificarea şi evaluarea pericolului pentru fiecare 
categorie de riscuri, precum şi interacţiunea dintre ele;  

4) asigurarea accesului la rezultatele investigaţiilor şi la recomandările ONU, ale altor 
organizaţii pentru guverne, societatea civilă.  

Nivelul regional include zone geografice sau economice extinse, uneori teritoriul mai multor 
state. Controlul şi dirijarea activităţilor de asigurare a securităţii ecologice este realizat la nivel de 
state sau cel interstatal (Comunitatea europeană).  

La acest nivel asigurarea securităţii ecologice include:  
1) ecologizarea economiei;  
2) elaborarea şi implementarea tehnologiilor prietenoase mediului;  
3) menţinerea ritmurilor de dezvoltare economică care nu afectează capacitatea de 

reproducere a naturii, calitatea mediului şi contribuie la utilizarea raţională a resurselor naturale. 
În procesul de asigurare a securităţii ecologe la nivel local sunt incluse unităţi administrativ-

teritoriale, agenţi economici utilizatori de resurse naturale şi poluatori, cu atragerea serviciilor 
responsabile de starea mediului, situaţia sanitaro-epilemiologică etc. 

Indiferent de nivelul de asigurare a securităţii ecologice, obiect al activităţii de gestionare este 
mediul înconjurător, ca complex de ecosisteme naturale şi socionaturale.  

Anume din aceste considerente în schema de asigurare a securităţii ecologice la orice nivel 
urmează a fi inclusă analiza stării economiei, finanţelor, altor resurse, sferei sociale, aspectelor 
juridico-administrative, instruire şi cultură.  

În final constatăm că dezvoltarea durabilă a societăţii, nivelul înalt de viaţă, precum şi 
securitatea naţională şi globală pot fi asigurate numai cu condiţia păstrării (conservării) sistemelor 
naturale şi menţinerii calităţii mediului.  

Pentru aceasta este necesar de a crea şi promova consecutiv o politică unică globală în 
domeniul protecţiei mediului, menţinerii echilibrului ecologic, asigurării folosirii raţionale a tuturor 
resurselor naturale şi acest obiectiv urmează să devină o prioritate în activitatea statelor şi a 
societăţii umane 
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Alarma pe care o Securitatea ecologică în context naţional şi internaţional trezeşte 
comportarea omului faţă de natură şi alteraţiile mediului înconjurător pe care omul însuşi le-a creat 
este mai puternică decât orice teamă, chiar decât aceea pe care o putem resimţi, de acum înainte, în 
ceea ce priveşte supravieţuirea speciei”.  

Primul program ecologic a fost demarat în anul 1973. Opiniile despre aplicarea legislaţiei UE 
sunt împărţite, depinzând de situaţia concretă din fiecare ţară. Mişcările ecologice din Olanda, 
Danemarca şi Germania privesc UE ca un factor de încetinire a dezvoltării propriilor ţări. În alte 
ţări, legislaţia UE este privită ca un mijloc de a exercita presiune asupra guvernelor naţionale. De 
remarcat, politica UE în probleme legate de mediu s-a concretizat, până în prezent, în mai mult de 
nouăzeci de Directive şi câteva Decrete, Decizii şi Reglementări. La acestea se adaugă 110 
Directive care încearcă să le adapteze pe cele precedente conform noilor progrese tehnice şi creşterii 
în importanţă a problemelor actualităţii. Directivele UE acoperă arii largi, cum ar fi poluarea 
datorită automobilelor, marilor platforme industriale, principalelor ramuri industriale şi fermelor. 
Aceste directive obligă guvernele naţionale să utilizeze evaluarea impactului asupra mediului şi să 
permită accesul la informaţiile legate de mediu. Ele furnizează regulile directoare ale UE privind 
ambalarea produselor, utilizarea produselor chimice toxice, protecţia păsărilor etc. [38] 

Tendinţa de creştere economică provoacă temeri ecologilor, deoarece aceasta va avea 
considerabile efecte negative asupra mediului.  

Actualmente, ţările membre ale UE dezvoltă şi consolidează cooperarea lor în domeniul 
mediului înconjurător. Cooperarea se referă şi la cooperarea la nivel regional, inclusiv în cadrul 
Agenţiei Europene a Mediului înconjurător, şi la nivel internaţional.  

Cu toate progresele în vederea protecţiei mediului, înregistrate în domeniul colaborării 
internaţionale, reuniunile care au avut loc în ultimii zece ani şi documentele adoptate de acestea n-
au determinat mutaţii semnificative, menite să readucă consecinţele crizei ecologice mondiale.  

Este evident că strategia mondială în domeniul ecologic, fundamentată de organismele 
internaţionale abilitate, urmăreşte înfăptuirea următoarelor obiective esenţiale care ar trebui să se 
regăsească, în bună măsură, în toate Programele naţionale de protecţie a mediului, aparţinând 
statelor membre ale Comunităţilor Europene, întrucât procesele de integrare europeană şi 
globalizarea impun în mod fortuit, imperios necesar, această conduită:  

1. menţinerea, conservarea proceselor ecologice şi a sistemelor de care depinde viaţa;  
2.conservarea genofondului biosferei, de care depinde funcţionarea majorităţii proceselor şi 

ritmurilor biologice;  
3. Securitatea ecologică în context naţional şi internaţional ciilor şi ecosistemelor, deci, a 

resurselor oferite de faună, păduri, păşuni, implicând menţinerea capacităţilor productive în limite 
ecologice [9];  

4.  prioritatea scopurilor şi activităţii de protecţie a mediului în cadrul promovării activităţilor 
de ordin economic şi social-uman, atât în condiţiile actuale, cât şi în viitor;  

5. obligativitatea aplicării riguroase a legislaţiei cu privire la protecţia mediului, a 
standardelor, a normativelor şi a limitelor admisibile de folosire a resurselor naturale, a energiei şi 
de poluare a mediului [10];  

6. responsabilitatea tuturor persoanelor fizice şi juridice pentru prejudiciul cauzat mediului; 
prevenirea, limitarea, combaterea poluării, cât şi recuperarea pagubei cauzate mediului şi 
componenţilor lui [11];  

7. proiectarea şi punerea în funcţie a obiectivelor social-economice, realizarea programelor şi 
activităţilor care presupun schimbări ale mediului natural numai în baza avizului pozitiv al 
expertizei ecologice de stat şi cu acordul populaţiei din zona amplasării obiectivelor respective;  

8. folosirea resurselor naturale numai sub formă de plată, de contravaloare; perceperea de taxe 
şi aplicarea de amenzi pentru încălcarea legislaţiei de protecţie a mediului; folosirea în exclusivitate 
a sumelor încasate pentru combaterea poluării mediului şi regenerarea resurselor naturale;  

9. acordarea de înlesniri fiscale, mergând până la eliminarea impozitelor, pentru mijloacele 
financiare alocate protecţiei mediului, inclusiv, stimularea aplicării tehnologiilor de economisire a 
resurselor etc.;  
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10. educaţia ecologică, formarea conştiinţei ecologice a demosului, prin cultivarea dragostei 
faţă de natură, a respectului faţă de mediul înconjurător;  

11. respectarea strictă a principiilor Dreptului mediului, precum şi a tratatelor şi a acordurilor 
interstatale şi internaţionale care au fost ratificate de parlamentele naţionalesincronizarea legislaţiei 
fiecărei ţări cu privire la protecţia mediului cu principiile legislative şi normele Comunităţii 
europene şi mondiale. 

 Respectiv, se impune cu stringenţă conştientizarea din partea guvernării asupra necesităţii 
ocrotirii naturii, o problemă complexă, de importanţă primordială, dar şi de mare răspundere, atât 
pentru fiecare stat în parte, cât şi pentru întreaga comunitate internaţională.  

Ocrotirea şi conservarea naturii trebuie să se realizeze, mai ales, prin anticiparea şi prevenirea 
efectelor nefaste ale civilizaţiei industriale mercantile, în caz contrar, există riscul pentru societate 
de a deveni victima unui veritabil dezastru, holocaust ecologic, la scară planetară. Protecţia 
mediului asigură nu numai ocrotirea sănătăţii omului, capitalul cel mai valoros al societăţii 
contemporane, ci şi securitatea naţională, statală, întrucât poluarea aerului, solului, apelor, 
defrişarea pădurilor, exploatarea neraţională a bogăţiilor are la bază o concepţie retrogradă şi 
pierdantă pentru valorile civilizaţiei umane.  

Desigur, ansamblul de măsuri adoptate pentru promovarea unei securităţi ecologice viabile, 
eficace trebuie să pornească de la experienţa internaţională, de la Programele Comunităţii Europene, 
dar acestea trebuie aplicate în mod creator la particularităţile naţionale ecologice. Un domeniu care 
a fost mai puţin abordat în literatura ecologică şi chiar în legislaţia de profil este acela al 
construcţiilor de locuinţe care să respecte condiţiile de mediu. În statele Comunităţii Europene s-a 
reuşit “crearea unui cadru legislativ ce stimulează dezvoltarea şi aplicarea unor soluţii care să 
asigure echilibrul cel mai bun între constrângerile şi cerinţele de armonizare cu mediul 
înconjurător”. [45, 46, 47] 

 Relevant, în această ordine de idei, este faptul că la nivel internaţional există organisme care 
se preocupă de problemele de construcţii ori de alte probleme în raport cu ecologia, unul dintre 
acestea fiind Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare. În Franţa, bunăoară, există Agenţia 
pentru Mediu şi Gestiunea Energiei. Normele legislaţiei franceze în acest domeniu definesc 
calitatea construcţiilor ca fiind capacitatea acestora de a proteja resursele naturale şi de a satisface 
exigenţele de confort, de sănătate şi de calitatea vieţii locatarilor. 

În toate statele cu o civilizaţie dezvoltată, reglementarea juridică privind construcţia de 
locuinţe, după norme ecologice, are în vedere, în primul rând, cerinţele dezvoltării durabile a 
societăţii umane, cu toate exigenţele şi recomandările forurilor abilitate naţionale şi internaţionale. 
De exemplu, în Finlanda, derularea activităţilor de construcţii a avut loc, întotdeauna, pe baza 
respectului faţă de natură. Astfel, Programul Naţional al Finlandei, intitulat “Tehnologie Ecologică 
Pentru Construcţii”, urmăreşte scopule edificării de locuinţe în raport cu mediul şi vizează 
următoarele obiective:  

1. minimalizarea consumului de energie şi a emisiilor nocive mediului şi sănătăţii în procesul 
de execuţie a lucrărilor;  

2. impactul asupra mediului, a produselor şi proceselor de construcţii;  
3. utilizarea soluţiilor ce conduc la reducerea consumului de energie şi a emisiilor nocive pe 

întreaga durată de viaţă a construcţiilor.  
Notabil este şi faptul că, atât în Europa, cât şi în SUA, pe lângă condiţiile de protecţie a 

mediului, construcţiile de locuinţe urmăresc, drept un obiectiv major, asigurarea acestora pentru 
eventualele seisme de care nu sunt scutite în ultimele decenii statele din diverse zone ale planetei. 
Aspectele evidenţiate ar putea să constituie repere şi pentru organele statale abilitate ale Republicii 
Moldova, care ar trebui să elaboreze o legislaţie adecvată, destul de riguroasă, severă şi punitivă, 
menită să reglementeze în mod judicios domeniul, să promoveze programe naţionale în domeniul 
construcţiilor civile şi industriale, protejând mediul ambiant şi, în felul acesta, sănătatea şi confortul 
cetăţenilor.  
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În concluzie, între securitatea ecologică şi securitatea naţională, între aceasta din urmă şi 
securitatea planetară există o relaţie indisolubilă, de feed-bek, de care trebuie să se ţină seamă în 
procesul adoptării şi aplicării programelor, a strategiilor de protecţie a mediului.  

Ar fi o iluzie închipuirea că poluarea din plan intern rămâne fără repercusiuni externe, cel 
puţin pentru statele vecine, şi invers, poluarea, degradarea mediului, pe plan extern, provocată de 
marile societăţi transnaţionale, nu rămâne fără implicaţii în sfera ecologică a statelor din zona de 
emanaţie.  

Poluarea şi degradarea mediului în Republica Moldova, la unele capitole, au devenit 
ireversibile. În consecinţă, este pusă în pericol calitatea vieţii populaţiei, care devine cea mai 
afectată din Europa (conform parametrilor demografici de bază, adică mortalităţii, morbidităţii, 
natalităţii, autoreproducerii naturale a populaţiei şi longevităţii medii).  

Aceste probleme sunt reflectate în plan legislativ instituţional, organizatoric, material, 
educaţional, internaţional etc. Astfel, Republica Moldova a semnat 18 acte internaţionale şi a 
adoptat circa 300 de acte normative naţionale. Până în prezent, ţara noastă a aderat la următoarele 
documente internaţionale de domeniu:  

− Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de 
dispariţie (Washington, 3 martie 1973);  

− Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa (Berna, 19 
septembrie 1979);  

− Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi (Geneva, 13 
noiembrie 1979);  

− Convenţia pentru protecţia stratului de ozon (Viena, 22 martie 1985);  
− Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere a deşeurilor periculoase 

şi a eliminării acestora (Basel, 22 martie 1989);  
− Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător în zonele 

transfrontaliere (Espoo, 25 februarie 1991);  
− Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere şi a lacurilor 

internaţionale (Helsinki, 17 martie 1992);  
− Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (New York, 

9 mai 1992);  
− Convenţia privind diversitatea biologică (Rio de Janeiro, 5 iunie, 1992).  

În urma aderării Republicii Moldova la aceste convenţii internaţionale, eficienţa acţiunilor 
concrete continuă să fie foarte redusă.  

Protejarea, conservarea şi ameliorarea mediului ambiant constituie obiectivele politicii 
naţionale ale fiecărui stat şi, implicit, problemele ce sunt reglementate de dreptul intern al acestora. 
Pe de altă parte, fenomenul poluării şi degradării mediului a atins astfel de cote, încât stoparea sa nu 
mai este posibilă decât în cadrul unei vaste cooperări internaţionale.  

Prin urmare, sub aspectul protecţiei mediului, cooperarea internaţională se relevă a fi absolut 
necesară, deoarece numai prin coordonarea eforturilor întreprinse de statele lumii în acest domeniu, 
prin adoptarea unor norme unitare cu privire la protecţia şi conservarea mediului, se va răspunde 
adecvat la cerinţele pe care le impune acţiunea de depăşire şi izolare a actualei crize ecologice şi, 
desigur, evitarea unor eventuale crize.  

Protecţia efectivă a mediului înconjurător nu poate fi realizată decât prin intermediul unei 
strânse cooperări internaţionale sau, cel puţin, prin implementarea unui control internaţional. Pe de 
o parte, există afirmarea imperativă a unei obligaţii de cooperare în interesul global al comunităţii 
internaţionale actuale şi a generaţiilor viitoare. Pe de altă parte, este invocat interesul naţional, 
conceput prin referire la spaţiul limitat de frontierele internaţionale pentru statul care îşi ocroteşte 
suveranitatea. Aceşti termeni indică asupra existenţei unui potenţial conflict între „dreptul general al 
umanităţii” şi „dreptul statelor suverane”. 

Adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a concepţiei Politicii de Mediu constituie 
o dovadă elocventă a faptului că protecţia mediului înconjurător în ţara noastră este o prioritate 
naţională. Necesitatea politicii unice în domeniul protecţiei mediului ambiant reprezintă o cerinţă a 
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timpului, actuală pentru Republica Moldova, precum şi pentru celelalte ţări ale lumii. În acest 
context, o importanţă deosebită o are aderarea ţării noastre la diverse convenţii internaţionale cu 
privire la problemele de mediu. Parlamentul a ratificat 18 asemenea documente, inclusiv Protocolul 
de la Kyoto.  

Extinderea colaborării internaţionale în domeniul legislaţiei mediului şi Securităţii ecologice.  
Propuneri: 
În vederea implementării prevederilor regimului juridic internaţional de mediu în actele 

legislative ale Republicii Moldova ce ţin de ameliorarea mediului înconjurător, propunem:  
1. Elaborarea Legii privind protecţia speciilor de plante, animale şi ciuperci rare şi periclitate 

din ecosistemele naturale ale Republicii Moldova.  
2. Elaborarea Legii privind monitoring-ul ecologic naţional integrat complex (monitorizarea 

dinamicii proceselor funcţional-structurale ale tuturor ecosistemelor naturale şi artificiale ale 
Republicii Moldova).  

3. Elaborarea Legii privind zonele umede de valoare internaţională aflate în limitele hotarelor 
Republicii Moldova.  

4. Întocmirea Concepţiei de standard ecologic şi, prin urmare, elaborarea Legii privind 
standardele ecologice ale Republicii Moldova.  

5. Perfecţionarea Legii privind Cartea Roşie a Republicii Moldova.  
6. Perfectarea Legii Republicii Moldova privind fondul ariilor naturale protejate de stat nr. 

1538-XII din 25 februarie 1998, prin:  
- conformarea structurii ariilor cu un statut de protejare diferit, cu prevederile Uniunii 

Europene de Conservare a Naturii;  
- evitarea contradicţiilor dintre diverse acte legislative;  
- excluderea activităţilor ce ţin de păşunat, colectarea fânului, reconstrucţia ecologică etc.  
7. Perfectarea Codului silvic prin completări şi concretizări actuale, armonizate cu cele ale 

Uniunii Europene.  
8. Armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene privitor la securitatea 

biologică, protecţia speciilor de plante, zootehnie, accesul la informaţie, medicamente, asigurarea 
sanitaro-epidemiologică a populaţiei etc.  
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Rezumat:Principiile egalității și nediscriminării se află în centrul dreptului internațional 
privind drepturile omului. Ele sunt singurele drepturi ale omului incluse explicit în Carta ONU și 
apar în practic toate instrumentele majore pentru drepturile omului.  

Domeniul de aplicare al prezentului articol nu permite o analiză aprofundată și complexă a 
subiectului de analiză. Obiectivul este mai degrabă de a oferi o scurtă descriere a celor mai 
importante dispoziții legale privind dreptul la egalitate și nediscriminare în dreptul internațional, 
urmând să se concentreze pe unele dintre cele mai relevante aspecte ale hotărârilor judecătorești, 
opinii și comentarii ale organismelor internaționale de monitorizare. Scopul final este 
sensibilizarea judecătorilor, procurorilor și avocaților la unele dintre numeroasele aspecte ale 
tratamentului inegal și discriminatoriu existent al persoanelor și, prin urmare, să ofere un cadru 
legal de bază pentru activitatea lor viitoare la nivel intern. 

Cuvinte cheie: dreptul la egalitate,dreptul umanitar, nediscriminare, protecția drepturilor 
omului. 
 

Summary: The principles of equality and non-discrimination are at the heart of international 
human rights law. They are the only human rights explicitly included in the UN Charter and appear 
in virtually all major human rights instruments. 

The scope of this article does not allow in-depth and complex analysis of the subject of 
analysis. The objective is rather to provide a brief description of the most important legal 
provisions regarding the right to equality and non-discrimination in international law, and will 
focus on some of the most relevant aspects of the judgments, opinions and comments of the 
international monitoring bodies. The ultimate goal is to sensitize judges, prosecutors and lawyers to 
some of the many aspects of the existing unequal and discriminatory treatment of persons and, 
therefore, to provide a basic legal framework for their future activity internally. 

Keywords: the right to equality, humanitarian law, non-discrimination, protection of human 
rights. 

 
Discriminarea este o încălcare persistentă gravă a drepturilor omului. În ciuda progreselor fără 

precedent la nivel internațional în îmbunătățirea protecției juridice a persoanelor și grupurilor de 
indivizi împotriva discriminării, rapoartele din toate colțurile lumii confirmă faptul că actele și 
practicile discriminatorii mai există.  
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Discriminarea este polivalentă și este prezentă nu numai în structurile statului sau la nivelul 
dreptului internațional public, ci și în societatea civilă în general. Într-o măsură mai mare sau mai 
mică, discriminarea poate afecta astfel modul în care oamenii sunt tratați în toate domeniile de 
activbitate în cadrul societății, cum ar fi politica, educația, ocuparea forței de muncă, serviciile 
sociale și medicale, locuințele, sistemul penitenciar, aplicarea legii și administrarea justiției în 
general.[14 p. 54, para. 6.2] 

Discriminarea poate avea numeroase cauze diferite și poate afecta persoane de origine rasială, 
etnică, națională sau socială, cum ar fi comunități de origine asiatică sau africană, romi, popoare 
indigene, aborigeni și persoane aparținând diferitelor caste.[15 p/166, para. 1] Poate fi adresat și 
persoanelor de origine cultural [6 p.203, para. 10.3], lingvistică sau religioasă diferită [5 p.37, para. 
10.3], persoanelor cu dizabilități sau persoanelor în vârstă și, de exemplu, persoanelor care trăiesc 
cu virusul HIV sau cu SIDA. Mai mult, persoanele pot fi discriminate din cauza orientării sau 
preferințelor lor sexual [20]. Discriminarea bazată pe sex este, de asemenea, obișnuită, în ciuda 
progreselor înregistrate în multe țări. Există în continuare legi care interzic, printre altele, femeilor 
dreptul de a reprezenta o proprietate matrimonială, dreptul de a moșteni în condiții de egalitate cu 
bărbații și dreptul de a munci și de a călători fără permisiunea soților.[9 p. 321, para. 7.2] De 
asemenea, femeile sunt în mod deosebit predispuse la practici violente și abuzive, care continuă să 
fie neadecvate în multe țări și, prin urmare, suferă adesea dublă discriminare, atât din cauza rasei, 
cât și a originii lor și din cauza genului. 

O problemă majoră în lumea de astăzi este și discriminarea la care sunt supuse numeroase 
persoane, în special femei și copii [18 p.183, para.32], deoarece trăiesc în sărăcie extremă. Aceste 
circumstanțe pot să-i oblige să migreze și au contribuit la o creștere a traficului de persoane, în 
special femei și copii, care sunt, de asemenea, frecvent supuși la reținere fizică, violență și 
intimidare.[7 p.321]  

Cadrul juridic internațional privind drepturile omului conține instrumente internaționale 
pentru combaterea unor forme specifice de discriminare, inclusiv discriminare împotriva popoarelor 
indigene, migranților [10 p. 137], minorităților, persoanelor cu dizabilități, discriminării femeilor, 
discriminării rasiale [12 p. 110] și religioase sau discriminării bazate pe orientarea sexual [13 p. 
189] și identitatea de gen. 

Principiile egalității și nediscriminării fac parte din fundamentele statului de drept. După cum 
a menționat statele membre în Declarația Reuniunii la nivel înalt privind statul de drept, „toate 
persoanele, instituțiile și entitățile, publice și private, inclusiv statul însuși, sunt responsabile de legi 
corecte, corecte și echitabile și au dreptul fără discriminarea împotriva protecției egale a legii 
”(paragraful 2). De asemenea, s-au dedicat să respecte drepturile egale ale tuturor, fără deosebire de 
rasă, sex, limbă sau religie (paragraful 3). 

Așa cum am menționat mai sus și subliniat de Comitetul pentru drepturile omului, 
„nediscriminarea, împreună cu egalitatea în fața legii și protecția egală a legii fără nicio 
discriminare, constituie un principiu de bază și general legat de protecția drepturilor omului.” [21p. 
134]  

Cu toate acestea, pentru a discuta problema egalității și nediscriminării, este esențial să fim 
conștienți de faptul că, în ciuda a ceea ce pare a fi sugerat de formularea, în special, a articolului 2 
din Declarația universală a drepturilor omului și a articolului 2 (1) din Pactul internațional privind 
drepturile civile și politice, nu toate distincțiile dintre persoane și grupuri de persoane nu pot fi 
considerate discriminări în adevăratul sens al acestui termen. Aceasta rezultă din jurisprudența 
consecventă a organismelor internaționale de monitorizare, potrivit căreia distincțiile făcute între 
oameni sunt justificate, cu condiția ca acestea să fie, în termeni generali, rezonabile și impuse în 
scopuri obiective și legitime. 

În ceea ce privește termenul „discriminare” din Pactul internațional pentru drepturile civile și 
politice, Comitetul pentru drepturile omului și-a exprimat convingerea „că termenul„ discriminare 
”utilizat în Pact ar trebui înțeles că implică orice distincție, excludere, restricție sau preferință care 
se bazează pe orice temei, cum ar fi rasa, culoarea, sexul, limba [9 p. 103], religia, opinia politică 
sau de altă natură, originea națională [13 p. 189, para.1.1-1.2] sau socială, proprietatea [17 p. 50 
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para. 66], nașterea sau un alt statut [16] și care are ca scop sau efect să anuleze sau să afecteze 
recunoașterea, sau exercitarea de către toate persoanele, în condiții de egalitate, a tuturor drepturilor 
și libertăților ”.[21] 

Cu toate acestea, după cum a menționat Comitetul, „bucurarea de drepturi și libertăți în 
condiții de egalitate ... nu înseamnă un tratament identic în fiecare caz”. În susținerea declarației 
sale, subliniază faptul că anumite dispoziții ale Pactului în sine conțin distincții între persoane, de 
exemplu articolul 6 alineatul (5) care interzice aplicarea pedepsei cu moartea asupra persoanelor 
sub 18 ani și exercitării sarcinii femei.[4 art4] 

Mai mult, „principiul egalității impune uneori statelor părți să ia măsuri afirmative pentru a 
diminua sau elimina condițiile care provoacă sau ajută la perpetuarea discriminării interzise de Pact. 
De exemplu, într-un stat în care condițiile generale ale unei anumite părți a populației împiedică sau 
afectează drepturile omului, statul ar trebui să ia măsuri specifice pentru a corecta aceste condiții. O 
astfel de acțiune poate implica acordarea pentru o parte a populației în cauză de un anumit tratament 
preferențial în probleme specifice în comparație cu restul populației. Cu toate acestea, atâta timp cât 
este necesară o astfel de acțiune pentru a corecta discriminarea, este un caz de diferențiere legitimă 
în conformitate cu Pactul.” Atunci când se ocupă de presupuse încălcări ale articolului 26 în 
comunicările transmise în cadrul Protocolului opțional, Comitetul a confirmat că„ dreptul la 
egalitate în fața legii și protecția egală a legii fără nicio discriminare nu face ca toate diferențele de 
tratament să fie discriminatorii. O diferențiere bazată pe criterii rezonabile și obiective nu reprezintă 
o discriminare interzisă în sensul articolului 26. ” 

Prin urmare, sarcina Comitetului, în cazurile relevante înaintate înainte, este de a examina 
dacă statul în cauză a respectat aceste criterii. 

Multe țări europene, în special, au experimentat în ultimii ani o creștere tulburătoare a 
atacurilor rasiste și xenofobe asupra solicitanților de azil și a străinilor în general de către neo-
nazisti și alte grupuri compuse în principal din tineri. Totuși, astfel de atacuri au fost săvârșite nu 
numai asupra persoanelor de origine străină, ci și celor care îndrăznesc să conteste dreptatea 
faptelor comise de grupurile în cauză și filosofia discriminatorie sau supremația pe care o 
reprezintă. Astfel de filozofii și alte motive de tratament discriminatoriu se numără printre cauzele 
principale ale revoltei tragice, în ultimul deceniu, în fluxurile de refugiați și persoane deplasate 
intern. 

Prin urmare, tot mai mult se discută nu doar despre discriminare, ci despre o „discriminare 
multiplă” este un termen folosit pentru a descrie discriminarea care are mai mult de un motiv, adică 
în cazul în care o persoană este discriminată pe motiv de sex și, separat, pe motive de rasă (sau 
handicap, vârstă, etc); iar discriminarea bazată pe o combinație de motive este denumită tot mai 
mult discriminare intersecțională.  

Totodată, dreptul la egalitate în fața legii și libertatea împotriva discriminării, protejat de 
articolul 26 [ICCPR], impune statelor să acționeze împotriva discriminării din partea agențiilor 
publice și private din toate domeniile. 

Obligația legală în temeiul articolului 2, paragraful 1 [ICCPR], are un caracter negativ și 
pozitiv. Statele părți trebuie să se abțină de la încălcarea drepturilor recunoscute de Pact și orice 
restricții la oricare dintre aceste drepturi trebuie să fie permise în conformitate cu dispozițiile 
relevante ale Pactului. În cazul în care se fac astfel de restricții, statele trebuie să își demonstreze 
necesitatea și să ia numai măsurile care sunt proporționale cu îndeplinirea obiectivelor legitime 
pentru a asigura o protecție continuă și eficientă a drepturilor Pactului. În niciun caz restricțiile nu 
pot fi aplicate sau invocate într-o manieră care să afecteze esența unui drept de legământ.[25] 

Discriminarea trebuie exclusă radical și în situațiile de conflict armat. În toate cazurile de 
război declarat sau de orice alt conflict armat care poate apărea între două sau mai multe state, chiar 
dacă statul implicat în război nu este recunoscut de către unul dintre ei, precum și în cazul 
conflictelor armate care nu au un caracter internațional care are loc pe teritoriul unui stat, fiecare 
parte la conflict ar trebui să fie tratată uman, fără nici o distincție adversă întemeiată pe rasa, 
culoarea, religia sau credința, sexul, nivelul de trai sau orice alte criterii similare, persoanele care nu 
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i-au parte activă la ostilități, inclusiv membrii forțelor armate care și-au pus armele și cei care sunt 
afectați de boli, răni , detenție sau orice altă cauză.[22 art 13] 

Astfel, dispozițiile dreptului umanitar acoperă ansamblul populațiilor țărilor aflate în conflict, 
fără nicio distincție adversă bazată, în special, pe rasă, naționalitate, religie sau opinie politică și 
sunt destinate să atenueze suferințele cauzate de război.  

Efectuarea dreptului la egalitate și nediscriminare în ordinea internă este prioritară la nivelul 
dreptului international public. Articolul 2, paragraful 2 [ICCPR], impune statelor părți să ia 
măsurile necesare pentru a da efect drepturilor pactului în ordinea internă.[25 para 13] Cerința 
prevăzută la articolul 2, paragraful 2 [ICCPR], de a lua măsuri pentru a da efect drepturilor Pactului 
este necalificată și are efect imediat. Nerespectarea acestei obligații nu poate fi justificată prin 
raportare la considerente politice, sociale, culturale sau economice din cadrul statului.[25 para 14]  

Revenind la discriminarea pe motive de inadaptabilitate și dizabilitate, statele părți se 
angajează să asigure și să promoveze realizarea deplină a tuturor drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale pentru toate persoanele cu dizabilități, fără discriminare de orice fel pe baza 
handicapului. În acest scop, statele părți se angajează:  

Să adopte toate măsurile legislative, administrative și de altă natură adecvate pentru punerea 
în aplicare a drepturilor recunoscute în Convenție;  

Să ia toate măsurile adecvate, inclusiv legislația, pentru a modifica sau aboli legile, 
reglementările, obiceiurile și practicile existente care constituie discriminare împotriva persoanelor 
cu dizabilități;  

Să țină seama de protecția și promovarea drepturilor omului persoanelor cu dizabilități în 
toate politicile și programele;  

Să se abțină de la angajarea în orice act sau practică care nu este în concordanță cu Convenția 
și să se asigure că autoritățile și instituțiile publice acționează în conformitate cu reglementările 
acesteia; 

Prin urmare, discriminarea include orice distincție, excludere, restricție sau preferință care se 
bazează pe orice temei precum rasa, culoarea, sexul, limba, religia, opinia politică sau de altă 
natură, originea națională sau socială, proprietatea, nașterea [1] sau  statutul și care are ca scop sau 
efect anularea sau afectarea recunoașterii, plăcerii sau exercitării de către toate persoanele, în 
condiții de egalitate, a tuturor drepturilor și libertăților. 

Cu toate acestea, nu orice diferențiere a tratamentului va constitui discriminare, dacă criteriile 
pentru o astfel de diferențiere este rezonabilă și obiectivă și dacă scopul este de a atinge un scop 
legitim în conformitate cu standardele internaționale de drepturi ale omului [22].  

Discriminarea directă trebuie să aibă loc atunci când o persoană este tratată mai puțin 
favorabil decât alta, a fost sau ar fi tratat într-o situație comparabilă, din oricare dintre motivele 
menționate la articolul 1 [DIR2000 / 78 / CE] . [19] 

Rolul judecătorilor, procurorilor și avocaților au, în mod natural, un rol esențial în protejarea 
persoanelor împotriva discriminării. Sarcina lor este să constate că legile și reglementările existente 
care interzic discriminarea sunt respectate în practica juridică. În unele țări, discriminarea este 
interzisă, dar legile nu sunt aplicate în mod adecvat. Judecătorii, procurorii și avocații joacă un rol 
crucial în remedierea acestor situații și se asigură că impunitatea pentru acte discriminatorii nu este 
tolerată, că astfel de acte sunt cercetate și pedepsite în mod corespunzător și că victimele au la 
dispoziție remedii eficiente. În situațiile în care legislația internă privind discriminarea este 
inexistentă sau lipsește de claritate, profesiile juridice se pot orienta către instrumente juridice 
internaționale de orientare, inclusiv, în special, jurisprudența relativ bogată. 

Prin urmare, se discută tot mai mult de interzicerea discriminării și a situațiilor de urgență 
publică. Patru dintre tratatele citate în acest articol conțin dispoziții care autorizează statele părți, în 
anumite condiții strict specificate, să derogheze de la obligațiile legale internaționale suportate de 
tratatele în cauză. Dispozițiile relevante sunt: articolul 4 din Pactul internațional pentru drepturile 
civile și politice, articolul 27 din Convenția americană pentru drepturile omului, articolul 15 din 
Convenția europeană pentru drepturile omului, articolul 30 din Carta socială europeană din 1961 și 
articolul F din Carta revizuită a 1996. 



154 

În prezent, este suficient să subliniem că, pentru a fi permisă în conformitate cu articolul 4 
alineatul (1) din Pactul internațional, măsurile derogatorii nu trebuie să implice „discriminare doar 
pe motive de rasă, culoare, sex, limbă, religie sau social. origine ”(accentul adăugat). Dispoziția nu 
include astfel următoarele motive cuprinse în articolele 2 (1) și 26 din Pact: politică sau altă opinie 
de origine națională, dovada proprietății sau un alt statut.  

În timpul elaborării articolului 4 alineatul (1), Chile a sugerat „inserarea social, originea și 
nașterea ca două motive suplimentare pentru care discriminarea ar trebui interzisă chiar și în timp 
de urgență ”. 

Libanul, din partea sa, a sugerat ștergerea cuvântului„ exclusiv ”,„ deoarece a presupus că, în 
timp ce discriminarea nu era permisă pe niciun motiv dat în text, ar fi permis cu anumite motive”. 

Marea Britanie, care a prezentat proiectul de propunere, a acceptat trimiterea la originea 
socială„ dar nu și mențiunea nașterii, deoarece restricții legitime ar putea fi impuse în unele cazuri 
unor persoane la nașterea lor într-o țară străină, deși nu mai erau resortisanții acestei țări ”. 

În ceea ce privește cuvântul„ numai ”, Regatul Unit a considerat că„ avea o anumită 
importanță ”întrucât„ s-ar putea întâmpla cu ușurință ca în timpul unei situații de urgență, un stat să 
impună restricții unui anumit grup național care, în același timp, s-a întâmplat să fie un grup rasial 
”și„ acest cuvânt ar face imposibil pentru grup să pretindă că a fost persecutat doar din motive 
rasiale ”. 

În lumina observațiilor Regatului Unit, Chile și Uruguay au acceptat că nu este de dorit să se 
facă referire la „naștere” în articolul în cauză. 

Articolul 15 alineatul (1) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului nu conține totuși 
nicio referire la interzicerea discriminării. Dar această lacună nu poate fi considerată că, în fața unei 
adevărate situații de urgență publică, statele contractante li se va permite să renunțe la interdicția 
discriminării. 

Alte condiții, precum cea a unei proporționalități stricte, par să facă legalitatea acestor 
derogări extrem de improbabilă. Mai mult, după cum se va vedea mai jos, interpretarea termenului 
de „discriminare” în sine, de exemplu, la articolul 14 exclude orice distincție care nu este justificată 
în mod rezonabil pentru un scop obiectiv. În cele din urmă, nici articolul 30 din Carta socială 
europeană din 1961 și nici articolul F din Carta revizuită nu conțin nicio referire la principiul 
nediscriminării. 

În ceea ce privește absența unei dispoziții derogatorii din Carta africană pentru drepturile 
omului și popoarelor, Comisia Africană pentru Drepturile Omului și Poporului a susținut că Carta 
„nu permite statelor părți să derogheze de la obligațiile tratatului în timpul situațiilor de urgență. 
Astfel, chiar și un război civil nu poate fi folosit drept scuză de către stat [pentru] încălcarea sau 
permisiunea încălcării drepturilor din Carta Africană.” [2 p. 19-20] Aceasta înseamnă că dispozițiile 
de nediscriminare din articolele 2, 3 și 19 din Carta trebuie să fie pusă în aplicare în orice moment.  

Deși dreptul umanitar internațional stricto sensu nu intră în sfera de aplicare a acestui articol, 
este de remarcat faptul că principiul nediscriminării curge ca un fir roșu prin cele patru Convenții de 
la Geneva din 1949 și cele două protocoale adiționale ale acestora din 1977. 

Este conținut, printre altele, în următoarele dispoziții: articolul comun 3 din cele patru 
convenții de la Geneva; articolul 16 din Convenția de la Geneva referitoare la tratamentul 
prizonierilor de război (a treia Convenție de la Geneva), 1949; articolul 27 din Convenția de la 
Geneva privind protecția persoanelor civile în timp de război (a patra convenție de la Geneva), 
1949; articolele 9 (1) și 75 (1) din Protocolul adițional la Convențiile de la Geneva din 12 august 
1949 și referitoare la protecția victimelor conflictelor armate internaționale (Protocolul I); articolele 
2 (1), 4 (1) și 7 (2) din Protocolul adițional la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949 și 
referitoare la protecția victimelor conflictelor armate non-internaționale (Protocolul II). Ceea ce 
arată aceste dispoziții este că, chiar și în cele mai grave circumstanțe, în plina desfășurare a unui 
conflict armat internațional sau non-internațional, statele implicate sunt strict obligate să respecte 
anumite standarde umane legale, inclusiv dreptul la egalitate de tratament și principiul non -
discriminare. 
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Totuși putem vorbi de derogare de la angajamentele internaționale și dreptul la egalitate și 
nediscriminare Conform alineatului 1 al articolului 4 [ICCPR], una dintre condițiile pentru 
justificarea oricărei derogări de la Pact este că măsurile luate nu implică discriminare exclusiv pe 
terenul de rasă, culoare, sex, limbă, religie sau origine socială (accentul adăugat).  

Chiar dacă articolul 26 sau celelalte dispoziții ale Pactului legate de nediscriminare (articolele 
2; 3; 14, paragraful 1; 23, paragraful 4; 24, paragraful 1 și 25) nu au fost enumerate printre 
dispozițiile nedegogabile de la articolul 4, în paragraful 2, există elemente sau dimensiuni ale 
dreptului la nediscriminare din care nu pot fi derogate în nicio situație (accentul adăugat). În 
special, această prevedere a articolului 4 alineatul (1) care trebuie respectat dacă se fac distincții 
între persoane atunci când se apelează la măsuri care derogă de la Pact. [24 para. 8] 

Din observațiile generale, jurisprudența și observațiile finale ale organelor de tratat, putem 
obține următoarele cerințe minime care ar face legislația națională eficientă: oferim definiții legale 
ale conceptului de discriminare, inclusiv discriminare directă și indirectă; de stabilit dispoziții clare 
și detaliate cu privire la ce conduită, acțiuni, măsuri, politici sau criterii ar fi considerate 
discriminatorii; să se prevadă o abordare substanțială, asimetrică a nediscriminării, spre deosebire 
de o înțelegere simplă formală a nediscriminării ca „același tratament”; să se interzică discriminarea 
în toate domeniile vieții publice, indiferent de către stat sau de actori non-statali; să  se interzică 
incitarea la discriminare, hărțuire și segregare; să se încorporeze organisme specializate care să fie 
abilitate să asiste victimele și să promoveze o cultură a drepturilor egale; să se prevadă remedierea 
judiciară eficientă, inclusiv, după caz, prin procesele penale, civile sau administrative, victimelor 
discriminării și să se asigure că sancțiunile în vigoare sunt eficiente, descurajante și proporționale; 
să se permită posibilitatea procedurală de a dovedi discriminarea prin reguli și criterii adecvate de 
dovezi și sarcini de probă, care rezultă din înțelegerea faptului că victimele discriminării sunt de 
obicei în dezavantaj și nu ar putea să își apere drepturile în instanțe decât dacă se acordă îngrijiri 
speciale. În ceea ce privește drepturile lor procedurale; și să stabilească obligații clare legate de 
datoria de a promova egalitatea în mod proactiv prin politici adecvate. 

Principiul egalității impune uneori statelor părți să ia măsuri afirmative pentru a diminua sau 
elimina condițiile care provoacă sau ajută la perpetuarea discriminării interzise de Pact [ICCPR]. De 
exemplu, într-un stat în care condițiile generale ale unei anumite părți a populației împiedică sau 
afectează implementarea drepturilor omului, statul ar trebui să ia măsuri specifice pentru a corecta 
aceste condiții. O astfel de acțiune poate implica acordarea pentru o parte a populației în cauză de 
un anumit tratament preferențial în probleme specifice în comparație cu restul populației.  

Cu toate acestea, atâta timp cât o astfel de acțiune este necesară pentru a corecta 
discriminarea, este un caz de diferențiere legitimă în conformitate cu Pactul. Obligația de a asigura 
tuturor persoanelor drepturile recunoscute în Pact [ICCPR], stabilite în articole 2 și 3 din Pact, 
impune statului părți să ia toate măsurile necesare pentru ca fiecare persoană să se poată bucura de 
aceste drepturi. 

Aceste etape includ eliminarea obstacolelor în calea implementării egale pentru fiecare dintre 
aceste drepturi, educarea populației și a funcționarilor de stat în drepturile omului și ajustarea 
legislației interne, astfel încât să se realizeze angajamentele stabilite în Pact. 

Statul parte trebuie să adopte nu numai măsuri de protecție, ci și măsuri pozitive în toate 
domeniile, astfel încât să obțină o împuternicire efectivă și egală a femeilor. [3 p. 196 para.1] 

Articolul 2, paragraful 3 [ICCPR], prevede că, pe lângă protecția eficientă a drepturilor 
pactului, statele părți trebuie să se asigure că persoanele fizice au, de asemenea, remedii accesibile 
și eficiente pentru a revendica aceste drepturi. Aceste remedii ar trebui adaptate în mod 
corespunzător, astfel încât să țină seama de vulnerabilitatea specială a anumitor categorii de 
persoane, inclusiv în special copiii.  

Drepturile recunoscute în cadrul Pactului pot fi asigurate în mod eficient de către sistemul 
judiciar national în moduri diferite, inclusiv aplicabilitatea directă a Pactului, aplicarea dispozițiilor 
legale constituționale sau de altă natură comparabile sau efectul interpretativ al Pactului în aplicarea 
dreptului intern. Mecanismele administrative sunt în special necesare pentru a da efect obligației 
generale de a investiga acuzațiile de încălcare rapidă, temeinică și eficientă prin intermediul unor 
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organisme independente și imparțiale. Instituțiile naționale pentru drepturile omului, dotate cu 
puteri adecvate, pot contribui la acest scop.  

Eșecul unui stat parte de a investiga acuzațiile de încălcare ar putea da naștere la o încălcare 
separată a Pactului. Încetarea unei încălcări în curs este un element esențial al dreptului la un 
remediu eficient.[25 para. 14] 

Statele părți trebuie să se asigure că cei responsabili sunt aduși în justiție. Ca și în cazul în 
care nu a fost investigată, neîndeplinirea în justiție a autorilor unor astfel de încălcări ar putea da 
naștere la o încălcare separată a Pactului [ICCPR]. Iar, dreptul la remediu eficient poate impune 
statelor părți să prevadă și să pună în aplicare măsuri provizorii pentru a evita continuarea 
încălcărilor și pentru a strădui să repare cât mai curând posibil orice vătămare care ar fi putut fi 
cauzată de astfel de încălcări. 
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Rezumat: Termenul, propriu zis, de „zonă protejată” utilizat în acest articol acoperă o 

varietate foarte mare de spații și regimuri posibile spre gestionarea publică. 
Este important să recunoaștem că „zonele protejate” diferă în măsura în care activitatea 

umană este limitată în interiorul lor. Unele arii protejate permit industriei, agriculturii extinse sau 
pescuitului să se desfășoare în limitele lor, în timp ce altele interzic toate aceste activități. Prin 
urmare, termenul este foarte larg în aplicarea sa necesitând o abordare economico-juridică aparte. 

Așteptările secolului XXI sunt, de asemenea, că zonele protejate vor oferi o serie de beneficii 
sociale, nu numai că vor susține comunitățile din granițele lor și din jurul acestora, ci și prin 
contribuția semnificativă la obiectivele de dezvoltare ale mileniului ONU. 

De asemenea, se preconizează că vor face mai mult din punct de vedere economic, nu numai 
prin generarea de venituri pentru a-și susține propria operațiune, ci și prin consolidarea 
economiilor locale și naționale prin turism și furnizarea de produse forestiere minore, pește și alte 
resurse. Acest beneficiu economic se extinde și la activitatea mai indirectă de furnizare a serviciilor 
ecosistemice, cum ar fi reglementarea aprovizionării cu apă (Ervin și colab., 2010).  

Cu toate acestea, trebuie menționat că, deși aceste argumente economice au căpătat mai 
multă pondere în ultimii ani, valoarea intrinsecă a ariilor protejate rămâne încă o rațiune 
fundamentală pentru protecția și gestionarea continuă a acestora. 

Cuvinte cheie: arii protejate, conservarea naturii, dezvoltare durabilă, protecție teritorială, 
zonă protejată.  
 

Summary: The term "protected area" used in this article covers a very wide variety of 
possible spaces and regimes for public management. 

It is important to recognize that "protected areas" differ in the extent to which human activity 
is limited within them. Some protected areas allow industry, extended agriculture or fisheries to 
operate within their limits, while others prohibit all such activities. Therefore, the term is very 
broad in its application requiring a separate economic-legal approach. 

The expectations of the 21st century are also that the protected areas will offer a number of 
social benefits, not only that they will support the communities in their borders and around them, 
but also by making a significant contribution to the UN's Millennium Development Goals. 

It is also expected that they will do more economically, not only by generating revenues to 
support their own operations, but also by strengthening local and national economies through 
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tourism and the provision of minor forest products, fish and others. resources. This economic 
benefit also extends to the more indirect activity of providing ecosystem services, such as regulating 
water supply 

However, it should be noted that although these economic arguments have gained more 
weight in recent years, the intrinsic value of protected areas remains a fundamental rationale for 
their continued protection and management. 

Keywords: protected areas, nature conservation, sustainable development, territorial 
protection, protected area. 

 
Când cuceritorul William a ajuns în Marea Britanie din nordul Franței, în 1066, pentru a 

deveni regele Angliei, el a adus practica de a crea păduri de vânătoare cu el. Astfel, conceptul de 
arii protejate a existat în Europa de câteva mii de ani sub forma unor zone care se considera că au o 
semnificație din motive spirituale și religioase. Cu toate acestea, primele arii protejate formalizate 
au apărut în epoca feudală, când porțiuni de teren au primit un statut aparte pentru vânătoare. În 
1087, William a declarat oficial o parte din actuala Pădure Nouă ca pădure de păstrare a ei exclusive 
pentr vânătoare. Prin această acțiune, William a stabilit principiul trasării unei linii în jurul unei 
zone de teren pe o hartă pentru a asigura gestionarea și protecția sa specială, inclusiv măsuri pentru 
protejarea acelor zone, respective asigurarea de coerență și conectivitate. 

Legislația pentru protejarea vânatului și a pădurilor regale împotriva braconajului ilegal a fost 
introdusă pe scară largă în Europa secolului al XV-lea. Cele mai multe dintre aceste arii protejate 
din Europa medievală și modernă timpurie au fost concepute ca un instrument izolat pentru 
conservarea unei resurse individuale, de obicei, cherestea sau vânat.  

De exemplu, Sigismund, regele Ungariei și Împăratul Roman, a protejat vânatul în pădurile 
sale în secolul al XV-lea, în timp ce multe dintre pădurile din Turcia otomană au fost protejate 
pentru a proteja proviziile de lemn pentru construcții navale încă din secolul al XVI-lea.  

Ideea protecției teritoriale ca metodă cuprinzătoare de păstrare a naturii într-un sens mai larg 
nu a devenit larg răspândită decât mai târziu. Un pas critic în acest proces a fost apariția grădinii 
amenajate în casele impunătoare ale celor bogați și puternici din Marea Britanie din secolele 17 și 
18. Aceste grădini au amestecat elemente de natură „sălbatică”. Grădina amenajată a prezentat 
natura în starea ei mai rafinată ca obiect de artă decorativă. Această estetică sălbatică a fost preluată 
cu entuziasm de mișcarea romantică europeană, care a acordat o importanță deosebită frumuseții 
unor astfel de locuri nesăbuite. În 1819, această estetică romantică l-a determinat pe germanul 
Alexander von Humboldt să lanseze termenul de „monument al naturii” (Naturdenkmal), pentru o 
zonă care ar trebui protejată datorită frumuseții sale naturale. La începutul secolului al XIX-lea a 
apărut un număr tot mai mare de organizații ale societății civile, al căror scop expres era protejarea 
acestor zone de frumusețe naturală. Primele zone reale protejate au fost declarate în Germania în 
anii 1820. Aceasta a fost urmată de crearea unor arii protejate în ceea ce era atunci Imperiul Austro-
Ungar (actuala Slovenie și Republica Cehă). 

După cel de-al Doilea Război Mondial, unicitatea biologică a unei arii protejate a început să ia 
o semnificație politică mai mare decât simpla idee de zonă protejată ca loc al frumuseții naturale. În 
1948, a fost înființată Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (UICN) pentru a promova 
conservarea naturii la nivel mondial, iar în 1969 s-a definit oficial termenul de „Parc Național”. În 
perioada postbelică s-a înregistrat, de asemenea, cea mai mare creștere a cantității de pământ 
acordat statutului de zonă protejată. La scară globală, peste 80% din ariile protejate ale lumii au fost 
înființate încă din 1962, când a avut loc primul Congres Mondial al Parcurilor.  

În Europa, atât numărul de arii protejate desemnate la nivel național, cât și dimensiunea totală 
a acestora au crescut exponential de atunci. În 2009, pentru a comemora 100 de ani de la fondarea 
primelor parcuri naționale din Europa, EUROPARC a publicat o carte „Parcuri vii: 100 de ani de 
arii protejate în Europa”, împreună cu alte câteva activități (EUROPARC, 2009).  

Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (UICN) definește o zonă protejată drept 
„un spațiu geografic clar definit, recunoscut, dedicat și gestionat, prin mijloace legale sau prin alte 
mijloace eficiente, pentru a realiza conservarea pe termen lung a naturii cu serviciile ecosistemice 
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și valorile culturale asociate”. Poate include orice zonă de atât de mare, lacuri, râuri sau terenuri 
care au fost identificate ca fiind importante pentru conservarea naturii și gestionate în acest scop cât 
și fâșii forestiere muntoase etc. 

Grupurile de arii protejate sunt adesea reunite în diferite rețele pentru a facilita conservarea 
naturii unde specii sau habitate se găsesc în mai multe locații geografice. Unul dintre obiectivele 
cheie în crearea unei astfel de rețele trebuie să fie „coerentă ecologic”. De exemplu, rețeaua Natura 
2000 este coerentă ecologic dacă include suficiente site-uri distribuite pe o arie geografică largă 
pentru a obține o stare de conservare favorabilă și acoperă întreaga gamă de variații de tipuri și 
specii de habitat menționate în Habitatele Uniunii Europene.  

În plus, migrația, dispersia și schimbul genetic de animale între site-uri ar trebui să fie 
posibile: această caracteristică suplimentară a coerenței ecologice este „conectivitatea” între site-
urile rețelei. Conectivitatea este definită aici ca o măsură a continuității atât în habitate, cât și în 
specii din arii protejate diferite.  

Conectivitatea are două componente: spațială și funcțională. Prima - adesea numită 
conectivitate - se referă la legăturile dintre elementele structurii spațiale a unui peisaj și poate fi 
descrisă din elemente mapate. Astfel, o rețea are conectivitate spațială dacă o zonă de habitat care 
străbate o graniță va fi desemnată zonă protejată pe ambele părți ale acestei frontiere. Situl ar avea o 
conectivitate slabă dacă ar proteja doar habitatul. A doua componentă a conectivității devine o 
conectivitatea funcțională, care măsoară procesele prin care sub-populațiile de organisme sunt 
interconectate între ariile protejate într-o unitate demografică funcțională.  

Un exemplu de arii protejate conectate funcțional ar fi o rețea de site-uri din diferite țări, 
importante pentru diferitele etape ale vieții unei păsări migratoare.  

Rezultatele de astăzi la nivelul Uniunii Europene, evidențiate în rapoarte și date statistice, 
constituie o percepție modificată a ariilor protejate, care contrastează aproape în toate privințele cu 
cea existentă acum 40 sau chiar 30 de ani. Elementele care determină schimbarea acestui model 
contemporan de arii protejate includ sofisticarea și înțelegerea științifică sporită, în special în 
biologia conservării și ecologia spațială, precum și o conștientizare accentuată a drepturilor omului, 
inclusiv prin convenții internaționale precum Declarația privind drepturile popoarelor indigene. 
(ONU, 2008). Schimbarea a fost determinată și de noile înțelegeri ale rolului societății civile și de 
progresele tehnologice, cum ar fi sistemele de informații geografice (GIS), datele de la distanță și 
instrumentele de modelare spațială. În această perioadă se remarcă un acord internațional pentru 
rolul în promovarea abordărilor transnaționale pentru conservarea siturilor: Convenția Ramsar din 
1971 privind zonele umede de importanță internațională, care a creat un cadru pentru acțiunea 
națională și cooperarea internațională pentru conservarea și utilizarea înțeleaptă a zonelor umede și 
a acestora resurse. 

Evoluții recente ale politicii europene în ceea ce privește ariile protejate este în mare parte 
produsul inițiativelor din două surse principale: Convenția Națiunilor Unite privind diversitatea 
biologică și Uniunea Europeană în sine. 

În ceea ce urmează, oferim o scurtă descriere a celor mai recente evoluții politice din aceste 
surse. În primul rând, ne vom referi la Politica privind zona protejată și Convenția privind 
diversitatea biologică Convenția ONU privind diversitatea biologică. Aceasta este un tratat 
internațional la care sunt parte de aproape 200 de țări. Convenția afirmă că, pe cât posibil și adecvat, 
părțile trebuie „să stabilească un sistem de arii protejate sau zone în care trebuie luate măsuri 
speciale pentru conservarea diversității biologice” (CBD, 2007). De la intrarea în vigoare a CBD în 
1993, numărul zonelor protejate din întreaga lume s-a dublat aproape, iar suprafața tuturor 
terenurilor și mărilor cu statut protejat a crescut cu aproximativ 60% (Gidda, 2010). Al cincilea 
Congres mondial al parcurilor, organizat la Durban în 2003, sub titlul „Beneficii dincolo de 
granițe”, a avut drept scop consolidarea rolului ariilor protejate în conservarea biodiversității, 
precum și încurajarea dezbaterii cu privire la rolul lor în dezvoltarea umană, în lupta împotriva 
sărăciei și a în moderarea efectelor schimbării globale. Acest lucru a dus la procesul mai oficializat 
al Programului de lucru al CBD pe arii protejate, adoptat în 2004, și încă relevant pentru politica de 
astăzi. Programul oferă un cadru convenit și oficializat pentru dezvoltarea sistemelor reprezentative 
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ecologic și gestionate eficient ale ariilor protejate. Acesta a declanșat lansarea inițiativelor regionale 
a ariilor protejate și a facilitat documentarea beneficiilor ecologice, economice, sociale și culturale 
ale acestora. PoWPA a reușit să mute comunitatea internațională a zonei protejate de la discuțiile de 
politică la implementare, concentrând energia și resursele pe măsuri practice către implementare 
(Gidda, 2010).  

Drept urmare, zonele protejate au devenit un instrument major pentru reducerea ratei pierderii 
biodiversității la nivel mondial, ceea ce duce la noul subiect al „eficacității gestionării ariilor 
protejate” (PAME). Unul dintre obiectivele specifice ale PoWPA a fost de a ajuta țările să 
îndeplinească ținte specifice privind biodiversitate. Primul set de ținte a fost ținta CBD 2010 pentru 
biodiversitate convenită în aprilie 2002. Acest acord a angajat părțile să obțină o reducere 
semnificativă a ratei actuale de pierdere a biodiversității la nivel global, regional și național până în 
2010. Acest obiectiv a fost ulterior aprobat de Summit-ul Mondial pentru Dezvoltare Durabilă și 
Adunarea Generală a Națiunilor Unite și a fost încorporat ca o nouă țintă în cadrul Obiectivelor de 
Dezvoltare ale Mileniului. Cu toate acestea, acest obiectiv nu a fost îndeplinit, ceea ce a dus la o 
reformulare a obiectivului de biodiversitate. S-a ajuns, astfel, la Planul Strategic pentru 
Biodiversitate 2011-2020, împreună cu o serie de noi, așa-numitele „Obiective Aichi”. Aceste ținte 
angajează cele aproape 200 de țări semnatare să protejeze cele mai multe părți din biodiversitatea 
teritoriului lor național și acele părți ale teritoriului lor care este de o importanță crucială pentru 
protejarea serviciilor ecosistemice. În conformitate cu scopurile propuse, țările trebuie să se asigure 
că până în 2020 cel puțin 17% din zonele de apă terestră și interioară și 10% din zonele de coastă și 
marine sunt conservate printr-un sistem de arii protejate. Obiectivele Aichi prevăd, de asemenea, că 
aceste arii protejate vor crea beneficii sociale prin susținerea comunităților din limitele lor. 

S-a preconizat, de asemenea că, zonele protejate vor aduce o contribuție economică prin 
generarea de venituri care să asigure propria întreținere și, vor aduce o contribuție mai puțin vizibilă 
și prin furnizarea de servicii ecosistemice mai largi.  

Politica privind aria protejată în Uniunea Europeană conține mai multe directive ale 
Consiliului European, care au fost deosebit de importante pentru crearea de arii protejate. Ca și 
politica CBD, aceste directive au văzut, de asemenea, zonele protejate ca un mijloc de protecție a 
biodiversității și de furnizare a unei varietăți de servicii ecosistemice. Un moment de cotitură pentru 
conservarea biodiversității în UE a fost punerea în aplicare a Directivei 79/409 / CEE a Consiliului 
privind conservarea păsărilor sălbatice (actualizată mai recent ca 2009/147 / CE) - Directiva păsări. 
Directiva Habitate (Directiva Consiliului 92/43 / CEE privind conservarea habitatelor naturale, a 
faunei și florei sălbatice) a fost, de asemenea, de o importanță critică. Aceste două instrumente de 
conservare a naturii din UE au în vedere crearea de arii protejate ca mijloc de realizare a 
obiectivelor acestora. Zonele speciale protejate (SPA) clasificate în conformitate cu Directiva păsări 
și Zonele speciale de conservare (SAC) desemnate în conformitate cu Directiva Habitate formează 
rețeaua Natura 2000, o rețea ecologică de arii protejate la nivelul UE. Înființarea rețelei Natura 2000 
a reprezentat o etapă importantă și un moment de cotitură în istoria ariilor protejate europene. Este 
cel mai extins sistem de arie protejată la nivel mondial, în acest moment cuprinzând peste 26.000 de 
site-uri. Directivele Păsări și Habitate au acoperit o serie largă de teritorii, inclusiv uscat, zone 
umede și mări. Dar UE a luat, de asemenea, măsuri specifice pentru a proteja mediul de apă și 
marin și ecosistemele acestora. Directiva-cadru pentru apă (WFD) (CE, 2000) stabilește un domeniu 
larg de acțiune și obiective ambițioase pentru protecția apelor de suprafață interioare, apelor de 
tranziție, apelor de coastă și apelor subterane. Articolul 6 din WFD prevede ca toate statele membre 
să creeze un registru de situri desemnate care necesită o protecție specială în conformitate cu 
legislația comunitară specifică pentru protecția apei de suprafață și a apelor subterane sau pentru 
conservarea habitatelor și speciilor în funcție de apă. În ceea ce privește mediul marin, pe lângă cele 
trei directive menționate mai sus, Directiva-cadru privind strategia maritimă (MSFD), care a intrat 
în vigoare în iulie 2008, stabilește un cadru în care statele membre iau măsurile necesare pentru 
atingerea sau menținerea unui statut de mediu bun în mediul marin până în anul 2020. Articolul 13 
din directivă prevede că măsurile care trebuie stabilite includ măsuri de protecție spațială, 
contribuind la rețele coerente și reprezentative ale ariilor protejate marine. MSFD este primul 
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instrument-cadru comunitar care vizează în mod special protejarea și păstrarea mediului marin în 
ansamblul său, precum și prima încercare a UE de a implementa gestionarea bazată pe ecosistem a 
activităților umane în mediul marin (Fleming-Lehtinen, 2011). În cadrul angajamentelor sale față de 
CDB, Comisia Europeană a adoptat, în 2011, o nouă strategie privind biodiversitatea „Asigurarea 
noastră de viață, capitalul nostru natural: o strategie a UE pentru biodiversitate până în 2020”2. 

Strategia oferă, de asemenea, un cadru pentru ca UE să își îndeplinească propriile obiective 
independente în materie de biodiversitate și stabilește atât o viziune pe termen lung, cât și o țintă pe 
termen scurt, după cum urmează: Viziunea 2050 -până în 2050, biodiversitatea Uniunii Europene și 
serviciile ecosistemice pe care le furnizează - capitalul său natural - sunt protejate, evaluate și 
restaurate corespunzător pentru valoarea intrinsecă a biodiversității și pentru contribuția lor 
esențială la bunăstarea umană și prosperitatea economică, astfel încât modificările catastrofale 
cauzate de se evită pierderea biodiversității. 

Din cele șase obiective din strategia de biodiversitate, două sunt deosebit de importante pentru 
zonele protejate. Unul din aceste obiective se referă la protecția speciilor și a habitatelor și alta la 
protecția ecosistemului. Prima țintă este ca, până în 2020, cu 100% mai multe evaluări ale 
habitatului și cu 50% mai multe evaluări ale speciilor, în conformitate cu Directiva Habitate, să 
arate instrumente de politică de mediu favorizate sau îmbunătățite, importante pentru stabilirea 
zonelor protejate în starea de conservare a Europei, comparativ cu evaluările actuale. Acest obiectiv 
urmărește, de asemenea, să se asigure că până în 2020, cu 50% mai multe evaluări ale speciilor în 
temeiul Directivei Păsări ar trebui să arate un statut sigur sau îmbunătățit. A doua țintă este 
menținerea, îmbunătățirea și restaurarea ecosistemelor și a serviciilor lor până în 2020, prin 
instituirea unei infrastructuri verzi și restabilirea a cel puțin 15% din ecosistemele degradate.  

Deși strategia UE 2020 pentru biodiversitate servește ca principalul vehicul al acțiunilor UE 
pentru soluționarea problemelor legate de biodiversitate, atingerea obiectivului principal pentru 
2020 va necesita implementarea completă a tuturor legislațiilor UE referitoare la mediu, precum și 
acțiuni la nivel național, regional și local. 

Ideea, că rolul principal al unei zone protejate a fost de a proteja diversitatea biologică a dus 
la convingeri corespunzătoare despre cel mai bun mod de a gestiona zona protejată. Până în anii 
’70, zonele protejate erau considerate independente de peisajul lor înconjurător sau de peisajul 
marin, ca „bijuterii ale coroanei”, isolate de activitățile economice care ar putea să le distrugă. 
Beneficiile pentru societate au fost considerate în cea mai mare parte incompatibile cu obiectivele 
ariei protejate, iar încercările de orientare a ariilor protejate către furnizarea de beneficii sociale și 
economice au fost considerate în mare măsură ca compromiterea obiectivelor de conservare a 
naturii și protecția peisajului. Zonele protejate erau în primul rând o întreprindere condusă de 
guvern - deținută de guvernele naționale și subnaționale, întreținută și administrată de personalul 
guvernamental și finanțată prin impozite și alocări guvernamentale anuale. 

Una dintre cele mai utilizate metode pentru protejarea naturii și a mediului este crearea de arii 
protejate. În special în ultimele decenii, crearea de arii marine protejate și de terenuri protejate a 
crescut sub influența dreptului internațional, a dreptului european și a legislației și politicii statelor 
naționale. Zonele protejate sunt în general considerate instrumente esențiale pentru protejarea 
speciilor, habitatelor și ecosistemelor și pentru menținerea biodiversității. În consecință, numărul de 
arii protejate a crescut semnificativ în ultimele două decenii. Baza de date mondială privind ariile 
protejate enumeră peste 100.000 de site-uri protejate din întreaga lume care acoperă aproape 13% 
din suprafața pământului. Există, totuși, diferențe importante în ceea ce privește acoperirea 
diferiților biomi și ecosisteme. În special, crearea de arii protejate în mediul marin rămâne vizibil în 
urmă cu mai puțin de 1% din oceane desemnate ca arii protejate.  

Un număr mare de tratate globale și regionale și alte instrumente promovează crearea de arii 
protejate. Printre acestea se află Convenția din 1992 privind diversitatea biologică (CBD) la care 
practic toate statele sunt părți contractante. În general, CBD definește o zonă protejată ca „o zonă 
definită geografic, care este desemnată sau reglementată și gestionată pentru a atinge obiective 
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specifice de conservare”. Acesta solicită instituirea unui sistem de astfel de arii protejate sau zone în 
care trebuie luate măsuri speciale pentru conservarea biodiversității. O gamă largă de alte tratate 
globale și regionale promovează în același timp înființarea (rețelelor) de arii protejate. În timp ce 
populația mondială crește constant de-a lungul zilei și presiunile de dezvoltare cresc în fiecare an, 
există într-adevăr o nevoie serioasă de măsuri pentru protejarea zonelor speciale. Având în vedere 
diferitele niveluri pe care trebuie luate aceste măsuri, nu ne putem aștepta ca un singur instrument 
general aplicabil pentru protecția zonelor să poată fi proiectat. Cu toate acestea, poate fi observat un 
model general de protecție legală. Acest model constă din cel puțin trei instrumente: desemnarea 
zonei care trebuie protejată, reglementarea influenței umane în această zonă și aplicarea regimului 
de protecție. În unele cazuri, sunt prevăzute dispoziții suplimentare pentru soluționarea conflictelor 
și răspundere. 
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Rezumat: Migrația este o consecință importantă a schimbărilor economice, politice și 
sociale. Având în vedere impactul său semnificativ asupra comunităților, este necesară măsurarea 
și înțelegerea deplină a migrației. Statisticile fiabile sunt esențiale pentru o înțelegere de bază a 
acestui fenomen important. Cu toate acestea, în multe țări, chiar și cele mai elementare date despre 
migrație sunt incomplete, depășite sau lipsesc. Factorii de decizie politică privind migrația, precum 
și alți profesioniști în domeniu, trebuie să cunoască baza legală  privind migrația pentru a le putea 
interpreta și prognoza. 

Semnificația studierii proceselor de migrație este determinată de caracterul lor de masă și, de 
cele mai multe ori, depășind limitele impactului reglementat, precum și de larga rezonanță publică 
și politică a luării în considerare a proceselor de migrație și a rezultatelor acestora asupra 
securității statelor.  

Relevanța articolului se datorează creșterii puternice a migrației externe către țările UE și, în 
consecință, nevoii de a găsi soluții pentru o nouă politică de adaptare a migranților în țările gazdă 
prin fundamentarea ei juridică. 

Cuvinte cheie: azil,cooperarea internațională,dreptul de ședere, migrația,refugiat. 
       
Summary: Migration is an important consequence of economic, political and social change. 

Given its significant impact on communities, it is necessary to fully measure and understand 
migration. Reliable statistics are essential for a basic understanding of this important phenomenon. 
However, in many countries, even the most basic data on migration are incomplete, outdated, or 
missing. Policy makers on migration, as well as other professionals in the field, need to know the 
legal basis for migration in order to be able to interpret and forecast them. 

The significance of studying migration processes is determined by their mass character and, 
most often, exceeding the limits of the regulated impact, as well as by the broad public and political 
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resonance of taking into account the migration processes and their results on the security of the 
states. 

The relevance of the article is due to the strong growth of external migration to EU countries 
and, consequently, the need to find solutions for a new policy of adapting migrants to the host 
countries through its legal basis. 

Keywords: asylum, international cooperation, right of residence, migration, refugee. 
 
Provenind din latinescul „migratio” (relocare), migrația se referă la mișcarea oamenilor dintr-

o regiune în alta. Procesele de migrație în studii private sunt interpretate ca „cazuri de deplasări în 
masă atunci când reprezentanții unei anumite grupuri etnice (grup etnocultural) părăsesc voluntar 
sau involuntar teritoriul locului de formare al grupului etnic (sau reședința sa pe termen lung) și se 
mută într-un alt spațiu geografic sau cultural”. 

Migrația poate fi considerată, de asemenea, „un proces complex care implică mișcări 
teritoriale unice sau regulate ale oamenilor din diverse motive dincolo de frontierele entităților 
teritoriale pentru a-și schimba reședința permanentă sau temporară”. 

Participanții activi la procesul de migrație sunt migranții - persoana care face relocarea, 
schimbarea locului de reședință în țară sau mutarea dintr-o țară în alta. 

Multe procese sociale, inclusiv migrația populației, necesită anumite instrumente de influență 
din partea statului. Cu cât este mai important acest proces social, cu atât mai multe resurse sunt 
utilizate pentru a-l reglementa.  

În literatura științifică modernă, există multe abordări ale studiului migrației. Printre acestea, 
cele mai justificate și dezvoltate științific pot fi considerate, în primul rând, studiul migrației ca 
proces social; în al doilea rând, studiul migrației ca fenomen social (în interpretările unor oameni de 
știință - fenomene); în al treilea rând, considerarea migrației ca instituție socială. În continuare, 
migrația ca proces va fi luată în considerare în detaliu. 

Cea de-a treia abordare, reprezentând migrația ca instituție socială, nu este răspândită în 
comunitatea științifică și, ca urmare, este aproape nestudiată. 

Migrația ca fenomen social nu poate exista indirect, este legată în mod inextricabil de evoluția 
societății și a statului, de dezvoltarea regiunilor, migrația depinde direct de fundamentele 
constituționale ale statului 

Unii cercetători numesc secolul XXI, secolul migrației globale, iar organizațiile internaționale 
create pentru a rezolva problemele asociate proceselor de migrație sunt o dovadă în acest sens. În 
același timp, efectele distructive ale proceselor de migrație au devenit mai vizibile la spre sfârșitul 
secolului XX și începutul secolului XXI, care s-a manifestat într-o creștere semnificativă a tensiunii 
politice și sociale într-o serie de țări europene în cee ace privește fenomenul migrației asupra 
securității naționale a statelor. Este probabil ca procesele de integrare a imigranților în sistemele 
socioculturale ale țărilor gazdă la sfârșitul secolului să fi primit o dezvoltare fundamental diferită, 
exprimată în noua poziționare a migranților în raport cu societatea gazdă, care formează agenda de 
cercetare a juriștilor. 

Deschizând a doua abordare a studiului migrației, este de remarcat faptul că poate fi unul 
dintre cei mai importanți factori care afectează schimbările sociale. Această caracteristică este 
exprimată prin faptul că un număr semnificativ de migranți internaționali sunt concentrați în 
anumite țări și regiuni ale lumii dezvoltate. Acest lucru este confirmat de statisticile oficiale ale 
ONU, conform cărora în 2015 existau 244 de milioane de migranți internaționali în lume. Aproape 
58% din migranții internaționali au trăit în regiuni dezvoltate, în timp ce regiunile în curs de 
dezvoltare au reprezentat 42% din totalul global. În nord, 61% dintre migranții internaționali provin 
dintr-o țară în curs de dezvoltare, comparativ cu 87% din totalul migranților internaționali care 
trăiesc în sud. Între 1990 și 2018, numărul migranților internaționali în lume a crescut cu peste 91 
de milioane, sau cu 60%. Aproape două treimi din migranții internaționali au trăit în Europa în 2018 
(76 de milioane) și în Asia (75 de milioane) 3. America de Nord a avut a treia cea mai mare 
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concentrare de migranți internaționali (54 de milioane), urmată de Africa (21 de milioane), America 
Latină și Caraibe (9 milioane) și Oceania (8 milioane).4 

Migrația externă pe scară largă în raport cu principalele popoare europene poate duce la 
formarea comunităților etnice, ghettoizarea și dezvoltarea lor separată. În Germania, această 
problemă este deosebit de acută, întrucât țara este beneficiar secundar, migranții rămân acolo pentru 
o perioadă lungă de timp. 

La fel, popularitatea xenofobiei și a naționalismului în rândul populației indigene din țările 
UE a crescut, partidele de extremă dreapta cresc pe seama exodului masiv de migranți. Apar noi 
partide și organizații naționaliste care declară sloganul protejării identității naționale a europenilor 
în fața valului de migranți din Asia, Africa și Orientul Mijlociu.  

Relevanța politică a dialogului dintre societatea gazdă și migranți se datorează și creșterii 
sentimentelor ofensive ale unei părți semnificative a elitelor migrante, inclusiv a celor care 
împărtășesc ideile islamului radical, ceea ce duce la ample discuții privind securitatea națională a 
statelor gazdă. 

Analizând într-un cadru chronologic unii analiști pun accentul pe perioada celui de-al treilea 
val de migrație în UE, dar un studiu complet al acestui fenomen a fost imposibil fără o analiză 
retrospectivă a celor două valuri de migrație anterioare. 

Astfel, cercetările științifice legate de problemele migrației populației au început în secolul al 
XIX-lea, dar aspectele socio-politice ale acestui fenomen nu au fost încă cercetate pe deplin. În 
special, problema adaptării migranților în societatea gazdă a devenit deosebit de relevantă în ultimii 
ani, ceea ce a creat condițiile preliminare pentru revizuirea abordărilor și practicilor existente și a 
indicat, de asemenea, necesitatea unei noi politici de migrație. Din anii 60-70 ai secolului XX, 
migranții au fost considerați în mod tradițional „oaspeți temporari”, prin urmare, adaptarea 
lucrătorilor nu a fost inclusă în lista sarcinilor din politica de reglementare a migrației în UE. Spre 
deosebire de SUA și Canada, în țările Europei populația nu migrează în proporții foarte mari. Pentru 
aceste state a fost o experiență nouă. Și doar o creștere a masei de migranți în societate pân ă la 10-
15% critice a provocat țările UE la măsuri mai izolaționiste. 

În Ue s-au adoptat mai multe strategii pentru integrarea migranților în societatea gazdă. 
Astfel, se pot distinge următoarele trei tipuri: adaptare, izolare (segregare) și multiculturalism, 
Multiculturalismul a găsit un sprijin politic și juridic mai mare în rândul liderilor politici europeni.  

O relevanță deosebită pentru subiectul articolului, este criza ideilor, faptul că, încă din anii 60 
ai secolului XX, modelele și practicile politice de reglementare a proceselor de migrație în țările 
europene nu s-au schimbat prea mult și se confruntă cu o criză aproape insurmontabilă din punct de 
vedere juridic.  

Recomandările internaționale identifică două subgrupuri de migranți după criteriul timpului. 
Migranții de lungă durată includ toate persoanele care se mută într-o altă țară decât țara reședinței 
lor permanente (obișnuite) pentru o perioadă de un an sau mai mult, și astfel țara de destinație 
devine un nou loc al reședinței lor obișnuite.  

Din punct de vedere al stării de origine, o persoană va fi considerată emigrant și, din punctul 
de vedere al țării de destinație, ca imigrant (Recomandări ale ONU privind statisticile migrației 
internaționale, 1998). Migranții pe termen scurt sunt persoane care se mută într-o țară care nu este 
locul lor obișnuit de reședință pentru o perioadă de cel puțin trei și nu mai mult de doisprezece luni. 
Călătoriile legate de timpul liber, vacanța, vizitarea prietenilor și rudelor, călătoriile de afaceri, 
tratamentul sau pelerinajul nu intră în această categorie 3. Țara de reședință obișnuită a unui 
migrant de scurtă durată este considerată a fi țara de destinație pe toată durata șederii lor 
(Recomandările Națiunilor Unite privind statisticile migrației internaționale, 1998). Migrația pe 
termen scurt este o parte importantă a fluxurilor de migrație, măsurarea acesteia este considerată o 
sarcină foarte importantă. În multe state, fluxurile de migranți pe termen scurt sau temporari, în 
special forța de muncă, depășesc semnificativ volumul fluxurilor de migranți pentru reședința 
permanentă. De aceea, contabilizarea migrației pe termen scurt pentru aceste state este o problemă-
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cheie pentru evaluarea efectelor migrației și dezvoltarea politicilor de migrație. Persoanele care se 
mută mai puțin de trei luni, cum ar fi turiștii, sunt considerate „vizitatori”. De asemenea, sunt supuși 
înregistrării, dar nu ca migranți în alte domenii statistice. Mărimea acestei categorii de populație 
mobilă este important de știut pentru planificarea dezvoltării infrastructurii a așezărilor sau zonelor 
individuale, precum și a industriei turismului și ospitalității în ansamblu. Practica arată că o parte 
din migrația forței de muncă are loc și pentru o perioadă foarte scurtă de timp. Însă considerația sa 
este importantă, deoarece are consecințe economice notabile. Aceasta este, de exemplu, migrația 
sezonieră, sau, obișnuită în țările CSI, angajarea de lucrători străini pentru a realiza proiecte pe 
termen scurt. 

Deja în 2011, o serie de politicieni europeni, personalități publice și experți au recunoscut 
insolvența și vulnerabilitatea politicilor multiculturalismului în ceea ce privește interesele indigene. 
În consecință, a apărut o întrebare acută cu privire la căutarea unui concept nou care să poată înlocui 
multiculturalismul. 

Istoricul dezvoltării legislației privind migrația indică o tendință către consolidarea normelor 
în actul legislativ de bază.  

Luând drept exemplu statele cu cea mai mare experiență în domeniul migrației, constatăm că, 
principala sursă de legislație privind migrația din Statele Unite, Canada, Republica Federală 
Germania și Suedia sunt legile și statutele care sunt completate de acorduri interstatale bilaterale și 
multilaterale (privind migrația forței de muncă, călătorii fără vize etc.), precum și alte acte juridice 
internaționale de reglementare. 

Aceste țări au aderat la Convenția de la Geneva din 1951 privind statutul refugiaților și la 
Protocolul de la New York din 1967. Germania și Suedia au normele Acordurilor Schengen și ale 
Convenției de la Dublin privind dreptul la azil și tratamentul refugiaților din 1990. La nivel 
legislativ, obiectivele și domeniile prioritare ale migrației din aceste țări sunt politicile stabile, ceea 
ce contribuie la îmbunătățirea sistemului de reglementări. Trebuie menționat că la etapa actuală, 
prioritățile politicii de migrație sunt:  
• Asistența la creșterea economică și demografică, dezvoltarea socială și culturală;  
• Îndeplinirea obligațiilor internaționale cu privire la problemele refugiaților, furnizarea de azil 
pentru persoanele nevoiașe; 
• Nediscriminarea, integrarea migranților în societate; cooperare internațională; atragerea de 
specialiști cu înaltă calificare;  
• Promovarea reunificării familiei etc.  

Cele mai specifice obiective ale politicii de imigrație sunt consacrate de legislația canadiană. 
Astfel, Legea din 2002 privind imigrația și protecția refugiaților distinge următoarele: 
• obținerea de beneficii sociale, culturale și economice maxime din imigrația din imigrație 
pentru societatea canadiană din imigrație și distribuirea acestora în toate regiunile țării, în 
cooperarea cu provinciile;  
• prevenirea sosirii persoanelor cu risc de siguranță publică în Canada;  
• sprijinirea dezvoltării comerțului, turismului, schimburilor internaționale, activităților 
culturale, educaționale și științifice.  

Legea germană privind străinii din 9 iulie 1990, conținedouă domenii principale: facilitarea 
integrării străinilor care sosesc în țară și limitarea fluxului de cetățeni străini care sosesc în afara 
Uniunii Europene.  

În SUA, Suedia și Republica Federală Germania, prin „cetățean străin” se înțelege o persoană 
care este cetățean al altui stat sau apatrid. În Canada, această definiție se referă la o persoană care nu 
are cetățenia canadiană și nu este un rezident permanent (imigrant). 

În Germania și Suedia, conceptul de „cetățean străin” este de bază, ceea ce confirmă 
orientarea politicii de migrație a acestor țări către șederea temporară a acestor persoane pe teritoriile 
lor (pe baza unei vize sau a unui permis de ședere) și nu către imigrația permanentă urmată de o 
schimbare a cetățeniei.  
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În SUA și Canada, în ciuda consolidării legislative a termenului de „cetățean străin”, 
conceptul de bază este „imigrant”, adică. un cetățean străin care intră în țară pentru a obține o 
reședință permanentă cu schimbarea ulterioară a cetățeniei.  

În Canada, „imigranții” - persoanele care solicită permis de ședere, precum și statutul de 
refugiat și a căror cerere este acordată, sunt „atașate” unei provincii specifice unde trebuie să 
trăiască permanent timp de cinci ani. În cazuri excepționale, din motive de umanitate, o persoană 
care nu îndeplinește cerințele legii pentru acordarea statutului de rezident permanent, acest statut 
poate fi acordat prin decizia ministrului imigrației. Cetățenii străini nu sunt incluși în categoria 
„imigranți”, clasificați prin Legea imigrației drept rezidenți temporari, ceea ce înseamnă persoane 
care au intrat în Canada pe baza unei vize obținute în mod legal, care solicită acest statut și nu sunt 
incluse în listele persoanelor nedorite să intre în țară .  

În dreptul SUA, termenul „imigrant” este folosit pentru a se referi la fiecare cetățean străin, cu 
excepția: ambasadorilor, miniștrilor guvernamentali, diplomaților, altor oficiali și angajați acreditați 
în Statele Unite, familiilor lor și angajaților și slujitorilor lor; persoanele cu reședința permanentă 
într-un alt stat și care vizitează temporar Statele Unite în afaceri, în scopul relaxării, în scopul 
studierii la o anumită instituție de învățământ, pe durata îndatoririlor lor oficiale; membrii 
echipajului unei nave sau aeronave; persoanele, soții lor și copiii care sunt eligibili pentru a intra în 
Statele Unite în conformitate cu prevederile acordului de comerț și transport maritim dintre Statele 
Unite și statul străin al cărui cetățean este; reprezentanți ai unui stat străin care sunt membri ai unei 
organizații internaționale, membri ai familiilor lor, angajați ai organizațiilor internaționale, servitori 
și angajați ai acestor reprezentanți;  

Pentru a obține statutul de imigrant, un cetățean străin trebuie să îndeplinească anumite 
criterii. În Canada, aceste criterii sunt consacrate în raport cu fiecare grup de imigranți sub forma 
unui sistem de notare. În SUA, a fost dezvoltat un sistem de preferințe și cote pentru fiecare 
categorie. Legislația țărilor în cauză distinge trei grupuri de motive pentru intrarea și șederea 
cetățenilor străini pe teritoriile lor: viza și pașaportul valabile. O viză în majoritatea țărilor este 
emisă pentru o perioadă de cel mult trei luni. Chiar și o scurtă ședere (cu scopuri turistice, culturale, 
sportive, comerciale, științifice și de altă natură privată) exclude orice activitate de muncă. În SUA 
și Canada, sunt furnizate documente privind disponibilitatea vaccinărilor pe lista aprobată de boli, 
absența bolilor grave sau dependența de stupefiante și substanțe psihotrope pentru obținerea vizei de 
imigrant. Prezența unui permis de ședere care să permită șederea în țară în perioadele prevăzute în 
viza de intrare. Normele pentru obținerea acesteia sunt cele mai elaborate în Germania și Suedia, 
deoarece aceste țări sunt concentrate pe intrarea străinilor fără obiectivul imigrării în țară. În Statele 
Unite și Canada, un cetățean străin care solicită statutul de imigrare primește automat un permis de 
decontare sau de ședere permanentă la primirea vizei de imigrant. Permis de ședere înseamnă 
autorizația de intrare și de ședere în țară pentru o perioadă determinată (permis de ședere limitat) 
sau fără un termen (permis de ședere permanent). În Germania, un permis de ședere este eliberat 
unui străin fără referire la un scop specific de ședere. 

Motivele pentru primirea acestuia în Republica Federală Germania sunt: dreptul de întoarcere 
- acordat străinilor care au stat legal în Republica Federală Germania la o vârstă fragedă (au locuit 
în țară cel puțin opt ani și au urmat o școală germană timp de cel puțin șase ani), cu condiția ca 
existența lor să fie asigurată de la fonduri proprii sau în detrimentul terților care au obligații 
împotriva lor pentru o perioadă de cel puțin cinci ani; reunirea membrilor familiei cu un străin.  

Privilegiile pentru obținerea dreptului de ședere se bucură de: foști cetățeni germani; străinii 
căsătoriți cu cetățeni germani (adică soții pot avea grijă de ei și de asigurare); refugiații și străinii au 
echivalat cu ei 6. Perioada de ședere a străinilor în țară pentru atingerea unui obiectiv specific este 
limitată în timp la maximum doi ani în funcție de scopul șederii, care poate fi obținerea unei profesii 
sau studii superioare, îndeplinirea anumitor funcții într-o anumită întreprindere sau participarea la 
un proiect. Permisiunea de ședere în cazuri excepționale este eliberată cetățenilor străini pe motive 
juridice și umanitare internaționale, precum și pentru a se conforma intereselor politice ale 
Germaniei. 
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Trebuie menționat că, potrivit legii privind imigrația, tipurile de permise de ședere acordate în 
Germania sunt reduse la două: un permis de ședere temporară și un permis de ședere nelimitat.  

Rezumând, trebuie menționat că una dintre cele mai importante probleme la intrarea în țară a 
cetățenilor străini este problema garanției șederii lor. De exemplu, în Statele Unite, o persoană care 
solicită intrarea unei rude a unui cetățean străin în țară pentru a se reuni cu familia sa trebuie să 
ofere garanții sub formă de declarații (contract). În conformitate cu contractul, garantul este obligat 
să asigure menținerea unei rude străine la nivelul veniturilor anuale de cel puțin 125% din pragul 
federal de sărăcie stabilit până când devine cetățean american sau lucrează în țară timp de 10 sau 
mai mulți ani. În acest caz, garantul este de acord să respecte decizia oricărei instanțe federale sau 
de stat. Conform legii, majorității imigranților probabili li se interzice să solicite prestații alocate în 
conformitate cu programele federale în primii cinci ani de ședere în țară.  

În Canada, înregistrarea documentelor necesare imigrației prin canalul de reunificare a 
familiei este realizată de cetățeni canadieni care, în numele rudelor care doresc să se stabilească în 
această țară, apelează la cel mai apropiat centru de imigrație cu garanții pentru asigurarea acestora 
de locuințe și sprijin material timp de câțiva ani (de obicei cel puțin trei).  

În legislația migrației din țări străine, cum ar fi SUA, Canada, Suedia, Germania etc., 
principalele canale de imigrare sunt fixate. În general, se pot distinge trei canale principale: reunirea 
familiei; migrația umanitară (refugiați și solicitanți de azil); migrația forței de muncă (economică). 
În Statele Unite, Legea privind imigrația și naturalizarea și-a definit clar prioritățile de imigrare: 
sprijinirea programelor de reîntregire a familiilor și încurajarea imigrației persoanelor cu calificări 
profesionale înalte, care satisface pe deplin nevoile economice ale țării. Pentru reunificarea familiei, 
peste 600 de mii de rude intră anual în Statele Unite. Pentru rudele imediate ale cetățenilor 
americani, nu există restricții cantitative la obținerea vizei. Pragul sărăciei servește ca o măsură 
restrictivă, care împiedică reunificarea familiilor sărace. Pentru migranții muncii, se stabilește un 
contingent anual de 140 de mii de permise. Cota nu se aplică refugiaților, dar numărul acestora este 
stabilit în timpul consultărilor cu Departamentul de Stat al SUA cu Congresul. Pentru refugiați, 
există și programe speciale de relocare în țară: persoanele care au primit acest statut au dreptul de 
ședere permanentă.  

Conform legilor Germaniei, un permis de ședere poate fi acordat: străinilor căsătoriți cu 
cetățeni din Germania; străini minori, copii ai cetățenilor germani; părinții copiilor minori care sunt 
cetățeni ai Germaniei, care sosesc în țară pentru educația lor. Soțul unui cetățean german primește 
dreptul la un permis de ședere nelimitat după trei ani de ședere în Germania. 

În țările luate în considerare, statutul de refugiat este guvernat de dispozițiile Convenției ONU 
din 1951 privind statutul refugiaților și Protocolul acesteia din 1967, Convenția privind dreptul la 
azil și tratarea refugiaților (Convenția de la Dublin) din 1990, regulile dreptului național și dreptul 
național al migrației.  

În Statele Unite, procedura de acordare a azilului și statutului de refugiat a fost complet 
actualizată: au fost introduse restricții care interzic persoanelor care pot fi returnate într-o „țară terță 
sigură” să solicite azil american. Categoria „refugiaților” include, de asemenea, persoane care au 
fost nevoite să încheie o sarcină sau să sufere sterilizarea împotriva voinței lor sau care au fost 
persecutate în patrie pentru că au refuzat această procedură. Un cetățean străin nu are dreptul să se 
bazeze pe azil dacă: poate fi expulzat, în conformitate cu acordurile bilaterale sau multilaterale, 
dintr-o „țară terță sigură”;  nu poate furniza probe convingătoare care să confirme că petiția a fost 
depusă de acesta în termen de un an de la sosirea sa în Statele Unite; a solicitat anterior statutul de 
refugiat, dar momentan nu a prezentat dovezi ale circumstanțelor schimbate. Dacă cetățeanul străin 
care a solicitat azil este supus deportării sau nu are dreptul de a intra, cererea sa este înaintată 
judecătorului de migrație pentru a lua o decizie adecvată. 

Este interzis deportarea unui străin într-o țară în care viața sau libertatea sa este în pericol de 
persecuție pe motive de rasă, religie, cetățenie, apartenență la un anumit grup social sau opinie 
politică. În Canada, o persoană este recunoscută drept refugiat care, din cauza unei frici justificate 
de persecuție din motive rasiale sau religioase sau din cauza apartenenței la un grup social sau 
organizație publică, este situat în afara țării sale și se teme să se întoarcă acolo. Refugiații sunt 
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împărțiți în trei grupuri, în funcție de metodele de selecție. Așa-numiții refugiați de stat sunt 
selectați de oficiali din străinătate din tabere. Guvernul le oferă asistență completă la admiterea în 
Canada. Al doilea grup include refugiații sponsorizați de persoane private care promit să aibă grijă 
de ei. Al treilea grup este format din refugiați care sosesc singuri în Canada. Toate statutul de 
refugiat devin rezidenți permanenți legali ai Canadei, refugiații cu sănătate precară pot fi acceptați 
ca parte a programelor speciale6. În Germania, statutul de refugiat este reglementat de normele 
Constituției, de legile „Cu privire la expulzați și refugiați” din 1953, „Cu privire la procedura de 
azil” din 1992 și „Cu privire la străinii” din 1990. Persoanele care sunt persecutate în propria țară au 
dreptul la azil. semn de rasă, religie, cetățenie, aparținând unui anumit grup social sau motive 
politice. Un aflux semnificativ de cetățeni străini care solicită azil politic în Republica Federală 
Germania a cerut modificări ale Constituției, limitând semnificativ cercul de persoane îndreptățite 
să solicite protecția lor.  

În conformitate cu aceste modificări, următoarele nu pot aplica pentru azil: cetățeni ai Uniunii 
Europene, precum și cetățeni ai țărilor în care nu sunt permise încălcări ale drepturilor omului; 
persoane care au părăsit țara în care, potrivit guvernului german, nu există persecuții politice (așa-
numitele țări calme), persoane care au ajuns în Germania printr-o „țară terță”, în care nu există nici 
o persecuție politică.  

Se disting următoarele categorii de refugiați: recunoscute oficial ca atare în conformitate cu 
Constituția și cu legea agenției federale de recunoaștere a refugiaților sau care au primit acest statut 
în străinătate; membrii familiei refugiaților oficiali (soții și copii) pentru care nu a fost depusă nicio 
cerere de statut; eefugiați convenționali - persoane a căror expulzare este interzisă din cauza unei 
amenințări la viața sau libertatea lor în patrie, din cauza apartenenței rasiale, religioase, sociale sau a 
convingerilor politice; refugiați contingenți - străini internați în Germania pe baza acțiunilor de 
ajutor umanitar (de exemplu, programul pentru relocarea evreilor din Germania); străini apatrizi cu 
un statut juridic deosebit de protejat în conformitate cu legea privind străinii apatri; persoanele care 
solicită statutul de refugiat sunt străini și ale căror solicitări către autoritățile competente sunt luate 
în considerare și se ia o decizie etc.  

O analiză a surselor și conținutului legilor țărilor străine în domeniul migrației (pe exemplele 
SUA, Canada, Germania și Suedia) ne permite să încheiem următoarea concluzie, obiectivele 
politicii de migrație sunt clar fixate la nivel legislativ, dintre care principalele sunt extragerea 
beneficiilor economice, culturale, sociale și demografice și recunoașterea, de asemenea, a necesității 
integrării migranților în societate. 

Este de remarcat faptul că, cu o atenție atât de mare asupra migrației, nu s-a format o abordare 
unificată a interpretării esenței sale. Problemele identificării proceselor de migrație sunt ridicate atât 
în studii teoretice, cât și în acte juridice (convenții naționale, Organizația Națiunilor Unite - ONU, 
Organizația Internațională a Muncii - OIM, Organizația Internațională pentru Migrație - OIM etc.).  

Mai mult, migrația este considerată în raport cu sistemele socio-economice, adică descrie 
mișcarea oamenilor care sunt purtători de atitudini culturale (în multe surse, această mișcare se 
numește migrație a populației). 

Cu toate acestea toate statele își orientează politica de migrație în funcție de interesele 
naționale și de dezideratele politicii de Securitate. 

Relevanța analizei experienței și practicilor altor state în domeniul adoptării politicilor de 
migrație care să contribuie la securitatea națională este foarte importantă pentru cercetările politico-
juridice.  

Din această perspectivă o analiză aprofundată a acestui domeniu poate contribui la 
îmbunătățirea practicilor autohtone. 
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AUTONOMIA ARBITRAJULUI COMERCIAL INTERNAȚIONAL 
 

MUNTEANU Andrei,  
student-doctorand, USEM 

 
Autonomia arbitrajului comercial internațional, este principiul, ce acordă credibilitate sporită 

acestei instituții, menite să soluționeze litigii comerciale cu caracter internațional și care este 
utilizată tot mai frecvent. Totodată, autonomia arbitrală reprezintă prin sine un element important al 
statutului juridic al statului şi altor subiecte de drept internațional public sau privat într-un proces de 
arbitraj comercial internațional.  

Subiectele autonomiei arbitrale sunt atât subiecte ale dreptului internațional public cât şi ale 
celui privat, cu referire la instituţiile de arbitraj comercial internațional. Astfel, autonomia este 
condiționată de faptul, că instituția arbitrajului a apărut ca excepţie, în baza necesității examinării 
litigiilor comerciale cu caracter internațional, soluționarea cărora nicidecum nu ar putea fi 
încredințată unei terțe părți, cu statut similar părților litigiului. Izvoarele autonomiei arbitrale sunt 
similare celor caracteristice dreptului internațional privat, inclusiv principiile şi normele dreptului 
economic procesual internațional. 

Relaţiile apărute în legătură cu rezolvarea litigiilor cu caracter economic între subiecţii 
dreptului internațional public sau privat, constituie obiect de studiere al autonomiei arbitrajului 
comercial internațional în procesul realizării dreptului economic internațional.  

 
Cuvinte-cheie: arbitrajul comercial, arbitru, independență, judecător, soluţionarea 

litigiilor.  
 
 

AUTONOMY OF INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 
 

MUNTEANU ANDREI, Phd student, USEM 
 

The autonomy of international commercial arbitration is the principle, which gives this 
institution greater credibility, meant to solve commercial disputes of international character and 
which is used more and more frequently. Thus, the arbitration autonomy represents in itself an 
important element of the legal status of the state and other subjects of public or private international 
law in an international commercial arbitration process. 

The subjects of arbitration are both subjects of public and private international law, with 
reference to international commercial arbitration institutions. Thus, the autonomy is conditioned by 
the fact that the institution of arbitration appeared as an exception, based on the need to examine 
international commercial disputes, the solution of which could not be entrusted to a third party, with 
similar status to the parties to the dispute. The sources of arbitrary autonomy are similar to those 
characteristic of private international law, including the principles and norms of international 
procedural economic law. 

The relations that have arisen in connection with the solving of economic disputes between 
the subjects of public or private international law, constitute an object of study of the autonomy of 
international commercial arbitration in the process of achieving international economic law.  

 
Keywords: commercial arbitration, arbitration, independence, judge, litigation settlement. 
 
Problema independenței instanţelor de arbitraj comercial internaţional, are ca scop studierea 

autonomiei din punct de vedere al dreptului material, ca instituţie juridică, precum şi prin prisma 
dreptului procesual, prin prisma dreptului naţional al statelor. Autonomia este analizată ca un 
principiu teoretic şi ca o stare de fapt.  

Autonomia arbitrajului comercial internaţional aduce în mod inevitabil la luarea în 
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considerare a rolului arbitrajului, numit de către una dintre părţi şi la ceea ce poate pretinde acea 
parte în mod legitim de la prezentul arbitru.  

Alcătuit în baza voinţei părţilor, arbitrajul extrage litigiile cu caracter comercial internațional 
în materie de interpretare şi executare a contractelor din competenţa instanţelor naţionale de 
jurisdicţie comună. Drept rezultat, litigiile sunt examinate de către arbitri independenţi, aleşi de 
către părţile implicate în baza calităţilor sale profesionale, garntând astfel emiterea unei decizii 
definitive şi obligatorii. 

Activitatea institutului juridic de autonomie în procesul activităţii instanţelor de arbitraj 
comercial internaţional ocupă un loc important în practica de arbitraj. Ținând cont de tendinţele sau 
necesităţile economice, în procesul creării unui cadru juridic adecvat şi, în ultima instanţă, afirmării 
noilor instituţii juridice, anume autonomia i-a determinat arbitrajului rolul, pe care îl posedă. 

Autonomia arbitrajului comercial internaţional ca parte a dreptului internaţional procesual 
economic reprezintă un complex de norme juridice internaţionale, care asigură rezolvarea litigiilor 
economice internaţionale. În plan doctrinal dreptul internaţional procesual economic nu este o 
subramură a dreptului economic internaţional, dar o subdiviziune a dreptului internaţional procesual 
public. 

Punctul de pornire al autonomiei arbitrajului comercial internaţional în poate constitui 
hotărârea curţii de arbitraj comercial internaţional asupra acordului litigiat, care rămâne definitivă, 
respectiv, nici o altă instanţă, insclusiv judecătoriile (curţile, tribunalele) de stat nu vor avea 
abilitatea legitimă de a revizui litigiul hotărât prin arbitraj. Institutul în cauză este legat de începutul 
propriu-zis al arbitrajului şi numirea curţii de arbitraj, fiind tratate împreună. Autonomia arbitrajului 
comercial internaţional nu se confruntă, fiindcă la propriu ultima constituie o stare de fapt [4, 
p.316]. 

Obiect de studiere al autonomiei arbitrajului comercial internaţional în procesul realizării 
dreptului economic internaţional procesual îl constituie relaţiile apărute în legătură cu rezolvarea 
litigiilor cu caracter economic între subiecţii dreptului internaţional public sau privat, precum şi 
relaţiile dintre prezentele subiecte [10, p.40].  

Subiectele autonomiei arbitrale sunt în egală măsură subiecte ale dreptului internaţional 
public şi ale celui privat, referindu-se la instituţiile de arbitraj comercial internaţional. Una din 
condiţiile autonomiei constituie faptul, că prezenta instituţie juridică a apărut prin excepţie în baza 
necesităţii examinării litigiilor comerciale cu caracter internaţional, soluţionarea cărora nu ar putea 
fi încredinţată unei terţe părţi, cu statut similar părţilor litigiului (spre exemplu, ar fi inadmisibilă 
rezolvarea unui litigiu economic dintre două state de către instanţele judecătoreşti ale unui terţ stat). 

În timp ce justiţia statului reprezintă o instituţie cu activitate permanentă, care poate fi 
oricând sesizată cu soluţionarea unei cauze, curtea de arbitraj comercial internaţional are o existenţă 
provizorie, de regulă limitată la litigiul pentru care este constituit şi dependentă numai de el. 
Înfiinţarea curţii de arbitraj este condiţionată de încheierea convenţiei arbitrale şi de naşterea 
litigiului, care trebuie soluţionat de către arbitri, de colaborarea părţilor în litigiu şi uneori a 
instanţei de judecată ori a unei autorităţi de nominare pentru desemnarea arbitrilor care se constituie 
în instanţa de arbitraj [6, p.29]. 

Astfel, procedura de arbitraj comercial internaţional este desfăşurată în conformitate cu 
voinţa părţilor, care se manifestă inclusiv şi în cazurile, în care convenţia se încheie prin referire la 
o anumită reglemntare având ca obiect arbitrajul. La fel, voinţa părţilor prevalează inclusiv şi în 
cazurile în care, fără a stabili regulile de procedură pe care arbitrii se obligă să le urmeze, prezentele 
reguli sunt stabilite de către curtea de arbitraj comercial internaţional, constituit de către părţi sau 
sunt însuşite de către curtea de arbitraj deja constituită [8, p.18]. 

Autonomia convenţiei de arbitraj, de rând cu principiul participării benevole în cadrul 
examinării arbitrale şi principiul fundamental al arbitrajului comercial internaţional reflectă puterea 
convenţiei asupra definitivării procedurii arbitrale. Respectiv, orice convenţie arbitrală, inclusiv 
menţiunea inclusă în textul contractului comercial internaţional, este examinată independent de 
contractul de bază, pe când recunoaşterea nevalabilităţii contractului nu va anula convenţia de 
arbitraj şi nu va priva pe arbitru de dreptul examinării tuturor momentelor discutabile, derivate din 
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nevalabilitatea contractului şi urmările ei [12, p.2]. 
Recunoaşterea de fapt a autonomiei convenţiilor de arbitraj a adus la formarea normelor 

conflictuale, care, determinate de legile statului, în care urmau a fi examinate litigiile, rămân legate 
prin excepţie de convenţiile de arbitraj.  

O latură distinctă a autonomiei arbitrajului comercial internaţional este independenţa 
arbitrilor de apartenenţa naţională a părţilor. Sub definiţia de apartenenţă naţională se are în vedere 
cetăţenia persoanelor fizice sau locul înregistrării persoanelor juridice, în procesul examinării 
litigiilor, la fel arbitrii pot fi aleşi de către părţi din rândul cetăţenilor unor terţe ţări, în scopul 
asigurării imparţialităţii procesului. 

Din punct de vedere al autonomiei procesuale, arbitrajul comercial internaţional este definit 
ca fiind o jurisdicţie derogatorie de la dreptul comun al jurisdicţiei, mai fiind conceput totodată, ca o 
metodă sau procedură de soluţionare a litigiilor de comerţ internaţional, metodă consacrată de 
practica raporturilor contractuale din prezentul domeniu. 

Soluţionarea litigiilor comerciale internaţionale poate fi efectuată de către o curte 
instituţionalizată sau de către una ad-hoc, de regulă ocazională. Autonomia arbitrajului comercial 
internaţional, ca institut juridic, se referă în egală măsură la ambele tipuri organizaţionale, în 
procesul soluţionării, în principiu, la toate litigiile apărute în raporturile de comerţ internaţional. 

Cu toate că arbitrul este desemnat de către părţi, el nu acţionează în numele oricărei dintre 
ele. Ca şi în cazul judecătorului de drept comun, arbitrul este chemat să statueze, altfel zis să 
tranşeze litigiul în mod imparţial. Puterea arbitrilor îşi are izvorul în acordul părţilor în litigiu.  

Totodată, caracterul comercial al autonomiei arbitrajului comercial internaţional rezultă din 
faptul că obiectul său îl constituie litigiile „apărute sau care urmează să apară şi din operaţii de 
comerţ internaţional”. Toate litigiile supuse arbitrajului comercial internaţional rezultă „din 
elementele componente ale operaţiunilor comerciale”. Prezentele elemente sunt, în principal, de 
natură economică [3, p.397]. 

Din punct de vedere al asigurării autonomiei arbitrajului comercial internaţional, arbitrii 
formând majoritatea, trebuie să fie cetăţeni ai altor state decât statul contractant, parte în diferend şi 
decât statul contractant, a cărui persoană este parte în diferend; se înţelege totuşi, că prezenta 
dispoziţie nu se aplică în cazurile în care de comun acord, părţile desemnează arbitrul unic sau pe 
fiecare dintre membrii curţii de arbitraj comercial internaţional [10, p.40]. 

Convenţia europeană asupra arbitrajului comercial internaţional precizează că litigiile 
supuse către soluţionare izvorăsc din neînţelegerile comerciale apărute între părţi, care îşi au sediul 
sau reşedinţa în ţări diferite [2]. Caracterul internaţional al autonomiei arbitrajului comercial 
internaţional este determinat de: 

a. Elementele de extranietate a situaţiei litigioase; 
b. Internaţionalitatea organului de arbitraj; 
c. Autonomia arbitrajului comercial internaţional faţă de structurile naţionale poate fi în 

cazul în care operaţiile juridice încheiate între părţi includ elementele de extranietate specifice, 
litigiul prezintă la rândul său, caracterul internaţional „deosebindu-se de orice diferende cu o natură 
naţională”. 

Este considerat că structurile de arbitraj comercial internaţional urmează să se lipsească de 
conexiuni cu organizarea statului şi să nu fie ţinute de obligaţia de a aplica o lege de stat 
arbitrajului.  

În linii generale arbitrul este un mediator în cadrul procesului, dependent prin excepţie de 
părţi, ceea ce acordă procesului un caracter autonom, separat de influenţa externă. Din punct de 
vedere al organizării arbitrajului, curţile de arbitraj ad-hoc posedă un nivel mai superior de 
autonomie procesuală faţă de cele instituţionale. Instanţa de arbitraj ad-hoc, creată în împrejurări 
concrete se află în legătură indisolubilă prin excepţie cu cazul examinat. 

Arbitrajul comercial internaţional, la fel, îşi bazează autonomia, orientându-se la părţile 
implicate în litigiu, cutuma internaţională, principiile universale de drept, recunoscute în majoritatea 
statelor lumii, în calitate de izvoare de drept auxiliare - de regulă hotărâri judecătoreşti, obligatorii 
pentru toate părţile implicate în litigiu.  
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Totodată, sistemul reglementării litigiilor comerciale internaţionale în cadrul Organizaţiei 
Mondiale a Comerţului atrage atenţie prin reglementarea litigiilor în sectorul comercial în limitele 
dreptului economic internaţional [13, p.2]. 

Manifestarea autonomiei arbitrajului comercial internaţional poate fi observată în faptul 
aplicării de către instanţa de arbitraj a dreptului ales prin excepţie de către părţi, ceea ce asigură 
indepenţa procedurii de factorul extern, în cazurile în care acordul părţilor lipseşte, autonomia 
arbitrală se va limita considerabil prin aplicarea dreptului naţional al statului - parte a litigiului 
economic internaţional, precum şi normele de drept internaţional, care pot fi recunoscute aplicabile, 
în conformitate cu acordul părţilor, instanţa de arbitraj comercial internaţional este aptă să decidă 
procesul ex aequo et bono  [7, p.401]. 

Prioritatea acordată legii autonomiei cu privire la procedura de arbitraj a fost consacrată şi în 
dreptul convenţional. Astfel, Convenţia de la New York, uniformizând şi regimul hotărârilor de 
arbitraj, dispune în art. V d) că instanţa solicitată poate refuza recunoaşterea şi executarea unei 
sentinţe de arbitraj străine în caz, dacă partea în contra căreia este invocată face dovadă că 
„constituirea curţii de arbitraj comercial internaţional sau procedura de arbitraj nu a fost conformă 
cu convenţia părţilor, sau, în lipsa de convenţie, că ea nu a fost conformă cu legea ţării în care a 
avut loc arbitrajul" [1]. 

Majoritatea sistemelor europene continentale de drept se orientează la principiul doctrinar 
„competenţă-competenţă". Principalul criteriu al prezentei doctrine constă în posibilitatea 
completului curţii de arbitraj, împuternicite de a examina un litigiu concret, şi a-1 decide în 
competenţă, în cazurile când cel puţin o parte a litigiului pune sub îndoială această competenţă a 
curţii menţionate [9, p.48]. 

Caracterul instituţional al autonomiei arbitrajului comercial internaţional rezultă și din 
existenţa unui act normativ, care reglementează modul de funcţionare al prezentei instanţe, precum 
şi din existenţa unui număr prestabilit de arbitri [5, p.554]. 

Arbitrajul comercial instituţional se deosebeşte radical de instanţele judecătoreşti de drept 
comun, fără a poseda un caracter statal şi din punct de vedere procesual şi în raport cu dînsele, în 
ceea ce priveşte finalitatea hotărîrilor adoptate. Respectiv, instanţele arbitrate posedă un caracter 
obştesc, neguvernamental, în definiţia atribuţiilor jurisdicţionale ce le revin, arbitrii se bucură de 
independenţă deplină, având datoria să acţioneze imparţial, ei nefiind mandatari ai părţilor. 

Ca exemplu, Convenţia de la Geneva a lărgit atribuţiile arbitrilor pentru a asigura 
funcţionarea arbitrajului ad-hoc în mod independent. Astfel, Convenţia a abilitat arbitrii să 
determine sediul şi procedura instanţei arbitrate şi să instituie camerele de comerţ şi un Comitet 
Special, alcătuit din delegaţi ai camerelor de comerţ, în calitate de mecanism prearbitral de natură 
internaţională [2, p.696].  

Totodată, regulile UNCITRAL din 1976, prin soluţiile stipulate, asigură un cadru viabil de 
organizare a arbitrajului comercial internaţional ocazional, sau ad-hoc. În document se exprimă 
convingerea că „stabilirea regulilor pentru arbitrajul ad-hoc acceptate în ţări cu diferite sisteme 
juridice, economice şi sociale, va contribui semnificativ la dezvoltarea şi armonizarea relaţiilor 
economice internaţionale". Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, a recomandat 
aplicarea prezentelor reguli în special în disputele comerciale apărute în contractele comerciale 
internaţionale [11, p.43]. 

Autonomia arbitrajului comercial internaţional prin prisma modului de investire a arbitrilor 
de către părţile litigiului de comerţ internaţional garantează obiectivitatea deciziei adoptate, care nu 
poate fi influenţată de factori de drept externi. 

De asemenea autonomia arbitrajului comercial internaţional are puterea statua asupra 
pretenţiilor formulate de către părţi. Arbitrul tranşează un litigiu, constatând dacă elementele de fapt 
ale pretenţiei corespund cu cele la care se referă norma de drept: dacă asemenea elemente coincid, 
pretenţia este întemeiată. 

Astfel, menționez că, autonomia arbitrajului comercial internaţional este invocată să joace 
un rol de prim ordin, devinind un instrument eficient pentru a reglementa raporturile din cadrul 
societăţii internaţionale, de a contribui prin mijloacele sale specifice la o dezvolatare 
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corespunzătoare a acesteia, de a preveni şi soluţiona, printr-o activitate insistentă şi continuă în 
cadrul instanţelor de arbitraj comercial internaţional, aspectele conflictuale care continuă să afecteze 
această societate.  
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Abstract: Diagnostic analysis represents a certain state of the capital from the point of view of 
existence, material composition and the obtained results. It represents a premise and at the same 
time a consequence of the development of the processes that form the object of activity of the 
company, it constitutes its financial framework, respectively the cash flows that it involves and 
releases. The increase of the degree of complexity of the economic activity of the companies, in the 
context of the market mechanisms, has profound implications in the management process, a process 
that can be realized only on the basis of a careful study of the reality, on a scientific analysis that 
will facilitate the adoption of the appropriate decisions. The objectives of the diagnostic analysis 
are complex and are individualized according to the subject and the purpose pursued. 
Keywords: environment, banks, financial diagnosis 
 
Abstract: Analiza diagnostic reprezintă o anumită stare a capitalului din punct de vedere al 
existenţei, componenţei materiale şi a rezultatelor obţinute. Reprezintă o premisă şi în acelaşi timp 
o consecinţă a desfăşurării proceselor care formează obiectul de activitate al firmei, constituie 
cadrul financiar al acesteia, respectiv fluxurile de numerar pe care le implică şi le degajă. 
Creşterea gradului de complexitate a activităţii economice a firmelor, în contextul mecanismelor 
pieţei, are implicaţii profunde în procesul de conducere, proces care se poate realiza numai pe 
baza unui studiu atent al realităţii, pe o analiză ştiinţifică care să faciliteze adoptarea deciziilor 
corespunzătoare. Obiectivele analizei diagnostic sunt complexe şi se individualizează în funcţie de 
subiect şi de scopul urmărit. 
Cuvinte cheie: mediul, bănci, diagnostic financiar 

 
Băncile sunt întreprinderi particulare, societăţi în nume colectiv, societăţi anonime sau ale 

statului care concentrează capitalurile disponibile din economie şi le pun la dispoziţia agenţilor 
economici, inclusiv statului sub formă de credite. Ca instituţii specializate, ele se ocupă de 
organizarea şi realizarea împrumuturilor, obiectul lor de activitate fiind în principal gestionarea 
acestora, iar scopul final, obţinerea profitului bancar. 

Cercetarea fenomenului economic din multiple puncte de vedere implică operarea cu o serie 
de metode şi tehnici specifice sau împrumutate din alte ştiinţe. Global , toate acestea privesc laturi 
ale analizei , şi anume : latura creativă şi latura cantitativă . 

Metodele analizei cantitative au ca obiect de bază stabilirea elementelor şi relaţiilor lor 
structurale , a factorilor şi cauzelor care explică fenomenul , a relaţiilor de condiţionare dintre 
fiecare factor şi fenomenul studiat , precum şi dintre factorii care acţionează . 

Analiza cantitativă are rolul de a cuantifica ansamblul relaţiilor cauză-efect. Procesul celor 
două tipuri de analize se întrepătrunde într-un asemenea grad , încât orice analiză cantitativă este 
prelungită cu evaluarea calitativă a procesului economico-social . 

Ansamblul de metode şi tehnici ce formează metodologia diagnosticării activităţii 
economico-fianciare , este format din : 

• divizarea şi descompunerea rezultatelor ; 
• comparaţia ; 
• stabilirea sistemului factorial-cauză ; 
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• modelarea fenomenului analizat ; 
• comensurarea influenţelor ; 
• interpretarea ; 
• evaluarea generală . 

Divizarea si Descompunerea Rezultatelor 
Rezultatele activităţii întreprinderilor se divid şi se descompun pentru a asigura profunzimea 

studierii faptelor , pentru a constitui un suport concret al diagnozei fenomenelor din activitatea 
întreprinderii şi pentru a se localiza rezultatele şi cauzele lor în timp şi spaţiu . 

 Diviziunea şi descompunerea rezultatelor  sunt de mai multe feluri : 
• diviziunea după timpul de formare a rezultatelor ,  
• diviziunea după locul de formare a lor ; 
•  descompunerea pe părţi , elemente , factori şi cauze . 

Comparaţia 
Orice rezultat al activităţii întreprinderii se analizează şi apreciază nu numai ca o mărime 

importantă în sine , ci şi în raport cu un criteriu , cu o bază de comparaţie . In diagnosticul economic 
apar o serie de criterii de comparaţie , cum ar fi : nivelul obiectivelor programate , rezultatele 
perioadei precedente , rezultatele altor întreprinderi etc. . 

Stabilirea Sistemului Factorial-Cauză al Explicării Fenomenului 
 Stabilirea factorilor care determină schimbări de stare în  activitatea întreprinderii ca 

sistem, are la bază cunoaşterea economiei acesteia , a relaţiilor structural funcţionale ce se formează 
între elementele ei . 

Modelarea Fenomenelor Economice 
Modelul, într-o accepţiune generală, constituie un element al cunoaşterii bazat pe 

reprezentarea simplificată a realităţii . 
Din punct de vedere al formei de reprezentare a fenomenului se disting trei feluri de modele 

: imitative/iconice , analogice şi simbolice . 
În teoria şi practica economică vizualizarea fenomenelor economice cu ajutorul graficelor 

este frecvent utilizată , permiţând sesizarea rapidă  a derulării evenimentelor . 
Metodele de Comensurare Cantitativă 
Metodele de comensurare cantitativă variază în funcţie de scopul analizei , de sursele 

informaţionale şi de tipul de relaţii de condiţionare dintre factori . Ca tehnici de măsurare a 
fenomenului economico-financiar şi a relaţiilor factorial-cauzale ale formării acestuia , se pot 
enumera: 

1.indicatorii economico-financiari - reprezintă o modalitate de măsurare  a fenomenului 
prin care acesta capătă o dimensiune cantitativă şi calitativă . 

2.indicii frecvent utilizaţi în analiza fenomenelor economico-financiare , au rolul de a stabili 
dinamica faţă de o bază fixă sau în lanţ, cu ajutorul lor constituindu-se ritmuri cè fac aprecieri 
asupra performanţelor etc. . 

3. coeficienţii de structură, echilibru şi eficienţă - au mare utilitate în diagnosticarea 
fenomenelor întreprinderii, a performanţelor ei. Aceștia se obţin prin raportarea unei componente la 
ansamblul fenomenului cercetat . 

4. ratele- ca metodă de măsurare a fenomenului economico-financiar  reprezintă un raport 
între două mărimi comparabile logico-economic. 

Se disting patru categorii operaţionale de bază : 
• rate de structură ; 
• rate de gestiune ; 
• rate de echilibru ; 
• rste de eficienţă . 

5. tehnicile scorurilor -ca tehnici ale analizei discriminante- scorurile reprezintă o metodă 
de analiză discriminantă care operează în mediul extern al întreprinderii, de regulă bănci. 

6. metoda iterării -constă în cuantificarea contribuţiei diferitelor elemente sau factori la 
formularea şi modificarea acestuia faţă de nivelul de comparaţie. În cazul în care modelul reflectă 
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fenomenul descompus în factori între care sunt constituite relaţii de produs sau de raport, iterarea se 
face cu respectarea principiilor : 

• aşezarea factorilor variabili în ordinea de condiţionare economică ; 
• iterarea respectă ordinea cuprinderii în model a factorilor variabili ; 
• odată făcută iterarea unui factor se menţine ca atare până la epuizarea întregului 

sistem . 
7. metoda calculului matriceal - se aplică în cazul existenţei unor relaţii deterministe de 

produs sau ca raport între fenomenul analizat şi factorii de influenţă. Se poate aplica în toate 
domeniile analizei economice . 

8. metoda A B C propune o analiză selectivă a componentelor unui fenomen sau rezultat în 
funcţie de poziţia lor în cadrul întregului .       9. metode 
ale cercetării operaţionale . Cercetările operaţionale sunt un ansamblu de metode care sunt utilizate 
în adoptarea deciziilor în cazul în care intervin numeroşi factori care trebuie avuţi în vedere . 
Metodele utilizate pot fi grupate astfel : 

• deterministe (programare liniară , programare dinamică) ; 
• probabilistice (lanţurile Markov) ; 
• simulative (metoda Monte Carlo) . 

10. metoda analizei regresionale se foloseşte în cazul în care factorii şi fenomenul analizat 
sunt în relaţii de tip stochastic , influenţa lor se stabileşte cu ajutorul acestei metode . 

11. metoda sociologică cu ajutorul căreia se porneşte de la punerea în evidenţă a factorilor 
indirecţi sau cauzelor plasate în zona premiselor ce concură la formarea unor rezultate, obţinându-se 
astfel informaţii esenţiale pentru un diagnostic corect şi eficient . 

Analiza-diagnostic este o analiză complexă cu privire la funcţionarea întreprinderii , atât în 
interior , cât şi în relaţiile cu diverşii săi parteneri . Pe această cale sunt puse în evidenţă atuurile şi 
slăbiciunile întreprinderii .  

Utilizarea modelelor pentru previzionarea economico-financiară are avantajul de a 
economisi timpul necesar calculelor şi de a asigura corelaţiile dintre mulţimea indicatorilor grupaţi 
după anumite criterii . 

În sistemul de organizare şi funcţionare al unei firme , esenţa analizei-diagnostic constă în 
analiza relaţiei cauză-efect şi elaborarea pe această bază a principalelor simptome , puncte “tari” şi 
puncte “slabe” . 

Între simptomele pozitive şi  negative ale firmei şi punctele “forte” şi “slabe” există o relaţie 
directă , deoarece punctele “forte” compun simptomele pozitive , iar punctele “slabe” generează 
conţinutul majorităţii simptomelor negative . 

Relaţia simptome-puncte “slabe” şi “forte” poate fi reprezentată grafic astfel :  

 
 

Figura 1 Relaţia simptome-puncte slabe şi forte 
Unele direcţii de acţiune pentru sporirea profitului ar putea fi : 

• reducerea de personal şi a agenţiilor care nu îşi justifică existenţa în anumite zone 
ale judeţului, datorită înregistrării unei  eficienţe negative ; 

• reducerea pierderilor aferente creditelor ; 
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• creşterea gradului de utilizare a forţei de muncă ; 
O altă măsură ce ar putea influenţa sporirea profitului  vizează reducerea impozitului pe 

profit. 
In activitatea instituţiilor  bancare devine din ce în ce mai accentuată şi importantă 

cunoaşterea şi chiar anticiparea nevoilor clienţilor, depăşindu-se etapa ofertei propriu-zise de 
produse şi servicii. Cheia succesului dezvoltării viitoare a activităţilor bancare o constituie 
anticiparea cerinţelor potenţiale ale clienţilor.  
 Strategia pe următoarele 12 luni prevede o separare clară a segmentului de risc de cel de afaceri şi a 
segmentului de retail de cel corporate, precum şi o întărire a back-office-ului şi o integrare rapidă în 
modul de operare al băncii austriece, Erste.  BCR are o sarcină grea, de coborâre a costurilor sub 
40% până în 2020 şi de diminuare a riscului operaţional. De asemenea, proporţia cost/venituri, va 
trebui să scadă sub 40% , când şi rata profitabilităţii capitalului, fără investiţii, va fi de peste 10%. 
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Rezumat.  Sistemul finanțelor publice, prin intermediul bugetului public național, constituie cel mai 
important mijloc de promovare a politicilor publice pentru realizarea priorităților de dezvoltare 
social–economică în contextul resurselor disponibile reduse.În Republica Moldova, instituțiile 
bugetare dețin un rol important în societatea civilă.Perfecționarea contabilității în sectorul public 
este condiționată în mare măsură de reformarea și dezvoltarea managementului finanțelor publice. 
Relevanța perfecționării acestui domeniu este definită prin faptul că anume sistemul de 
contabilitate și raportare asigură evidența în sectorului bugetar. Bunurile atribuite la categoria de 
mijloace fixe sunt unul dintre cele mai valoroase și importante elemente de evidență contabilă pe 
care le dețin autoritățile/instituțiile bugetare (entități bugetare). 
Cuvinte cheie: contabilitatea instituțiilor bugetare, instituție bugetară,  mijloace fixe, sectorul 
bugetar. 

 
Abstract. The public finance system, through the national public budget, is the most important 
means of promoting public policies for achieving the priorities of social-economic development in 
the context of the limited available resources. In the Republic of Moldova, budgetary institutions 
play an important role in civil society. The improvement of accounting in the public sector is 
largely conditioned by the reform and development of public finance management. The relevance of 
improving this field is defined by the fact that the accounting and reporting system ensures the 
record in the budgetary sector. The assets assigned to the category of fixed assets are one of the 
most valuable and important elements of accounting records held by the budgetary authorities / 
institutions (budgetary entities). 
Keywords: accounting of budgetary institutions, budgetary institution, fixed assets, budgetary 
sector. 

 
Introducere 
În toate timpurile statul a avut o influență importantă în dezvoltarea social-economică a țării. 

Statul activează în calitate de agent economic în cadrul economiei publice, dar activitatea sa 
economică nemijlocită  o desfășoară în cadrul sectorului public.  Astfel, prin intermediul instituțiilor 
bugetare, statul își realizează principalele funcții ale sale, care sunt [7, p. 50]:  

a) Funcția alocativă – promovarea unei alocări optimale a resurselor economice rare, cu scopul 
de a realiza bunăstarea colectivității. 

b) Funcția redistributivă – promovarea unei distribuiri echitabile a bunăstării , mai exact, a 
bogăției economice, a venitului sau a averii între indivizi, regiuni sau între generații. 

c) Funcția reglativă -  promovarea  echilibrului macroeconomic pentru fluctuațiile creșterii 
economice. 
Funcțiile enumerate pot fi realizate printr-o rețea vastă de instituții ale administrației publice 

centrale și locale, de stat, instituții de învățământ, ale justiției, sănătate, armatei etc. 
În știință, s-a format o varietate de abordări pentru definirea conceptului de entitate publică 

și anume acesteasunt unităţile patrimoniale, care se finanțează de la bugetul public național, create 
și organizate de stat pentru realizarea funcțiilor sale în domeniul administrației publice, în sfera 
acțiunilor social-culturale, apărare, ordine publică și siguranță națională, învățământ, sănătate, 
justiție etc.  
 Conform dicționarului economic, o instituția publică, este o societatea necomercială la care 
statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar și care are personalitate 
juridică[2]. 
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 Instituțiile publice (bugetare) sunt organizații de stat create pentru realizare unor activități 
social-culturale, deci ele nu îndeplinesc o activitate economică direct productivă. Aceasta se 
caracterizează prin faptul că veniturile și cheltuielile lor sunt prevăzute de bugetul de stat sau local 
[3,p.380]. 

Conform Legii [6] o instituție publică este o entitate de drept public care, conform actelor de 
constituire, este finanţată de la bugetele componente ale bugetului public național. 
Componentele bugetului public național:  
 a) bugetul de stat;  
 b) bugetul asigurărilor sociale de stat;  
 c) fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală; 
 d) bugetele locale. 
 În instituțiile publice, contabilitatea măsoară modul de utilizare a resurselor bugetare în 
conformitate cu limitele preconizate în bugetul pentru perioada de gestiune respectivă. 

 
Rezultate și discuții 
Contabilitatea bugetara trebuie să asigure reflectarea întregului proces ai executării 

bugetului de stat pe feluri de venituri și cheltuieli, pe verigile sistemului bugetar, precum și pe 
fiecare organ financiar și instituţie bugetara în parte. 

Contabilitatea în sectorul bugetar a fost reglementată de mai multe planuri de conturi 
contabile și instrucțiuni de evidență contabilă. Legea contabilității nr.113 din 27.04. 2007 [5], fără 
modificările în vigoare, stabilea cadrul de reglementare a contabilitate și raportare financiară 
aplicabilă atât pentru instituțiile din sectorul bugetar, cât și entitățile din sectorul privat și conține 
aspecte metodologice generale privind organizarea contabilității şi raportarea financiară în 
Republica Moldova. Însă a fost aprobată o nouă Lege a contabilității și raportării financiare nr. 287 
din 15.12.20018 [4], care se va se va răsfrânge asupra următoarelor tipuri de entități:  

a) persoanelor juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător, indiferent de tipul de 
proprietate şi forma juridică de organizare; 

b) autorităţilor/instituţiilor, cu excepţia autorităţilor/instituţiilor bugetare; 
c) reprezentanţelor permanente şi filialelor entităţilor nerezidente; 
d) organizaţiilor necomerciale şi reprezentanţelor entităţilor nerezidente; 
e) persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia titularilor 

patentei de întreprinzător; 
f) persoanelor fizice care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei (notari, 

avocaţi, executori judecătoreşti, mediatori, administratori autorizaţi) şi birourilor înfiinţate de 
acestea. 

Este de menționat că, că în noua Legea a contabilității și raportării financiare, au fost 
excluse instituțiile publice finanțate din buget. Reieșind din cele menționate, contabilitatea 
instituțiilor bugetare este reglementată de prevederile Legea contabilității nr.113 din 27.04. 2007[5]. 
Reformare a sistemului bugetar, inclusiv prin îmbunătățirea managementului finanțelor publice, 
contabilității și raportării financiar este scopul reformelor actuale întru  consolidarea eficacității, 
eficienței, responsabilității și transparenței gestionării finanțelor publice.  

În domeniul finanţelor publice, conform Legea nr.181 din 25.07.2014 [6], instituţiile 
bugetare au următoarele competenţe şi responsabilităţi de bază: 

    a) elaborează şi prezintă propuneri de buget; 
    b) repartizează limitele de alocaţii bugetare conform clasificaţiei bugetare; 
    c) colectează venituri; 
    d) îşi asumă angajamente bugetare şi efectuează cheltuieli în scopurile şi în limitele alocaţiilor 

bugetare; 
    e) implementează şi raportează programele; 
    f) asigură gestionarea alocaţiilor bugetare şi administrarea patrimoniului public; 
    g) publică bugetele şi rapoartele privind executarea acestora; 
    h) exercită alte competenţe şi responsabilităţi prevăzute de legislaţie. 
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Obținerea informației fiabile și de înaltă calitate cu privire la activitățile economice ale 
autorităților/instituțiilor bugetare, care să răspundă necesităților utilizatorilor, poate fi realizată 
numai în cazul existenței unei metodologii de evidență contabilă și raportare complexă, aliniată la 
standardele internaționale acceptate, care sunt Standardele Internaționale de Contabilitate pentru 
Sectorul Public[ 9]. 

De asemeni, contabilitatea bugetara trebuie sa furnizeze datele necesare cunoaşterii 
mijloacelor materiale și băneşti aflate in folosinţa instituţiilor bugetare, permiţând în acest fel 
exercitarea controlului asupra utilizării acestora. 

Contabilitatea în entităţile publice măsoară modul de utilizare a resurselor bugetare în 
conformitate cu limitele preconizate în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru perioada de gestiune 
respectivă [1]. 
Cheltuielile de întreţinere, funcționare și investiții, precum și cele de realizare a serviciilor de către 
instituțiile publice sunt acoperite de bugetul de stat sau din bugetele locale sub formă de finanțări.  
 În anul 2015 a fost elaborat un studiu privind „Analiza discrepanțelor dintre metodologiile 
de contabilitate și raportare ale sectorului public național și practicile internaționale”. Scopul 
„Studiului” a constat în compararea metodologiei curente aferente contabilității și raportării 
financiare în sectorul public cu practicile internaționale. În urma analizei efectuate s-a identificat că 
metodologia actuală de contabilitate și raportare diferă de Standardele Internaționale de 
Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS).  Studiul respectiv servește drept bază pentru 
continuarea activităților în domeniul reformării contabilității în sectorul bugetar[9].  

Unul dintre elementele-cheie ale reformei managementului finanțelor publice în Republica 
Moldova este de a alinia evidența contabilă și raportarea financiară din sectorul bugetar la IPSAS. 

 
Figura 1.  Beneficiile implementării IPSAS 

Elaborat de autor în baza [9] 
Globalizarea economiei mondiale și a piețelor financiare a contribuit la recunoașterea 

IPSAS ca bază metodologică comună pentru pregătirea raportării financiare comparabile și de înaltă 
calitate pentru sectorul bugetar.  Experiența altor țări reflectă că astfel de caracteristici calitative ca 
inteligibilitatea, relevanța, fiabilitatea și comparabilitatea informațiilor, sunt realizate prin utilizarea 
directă a standardelor internaționale sau folosindu-le ca bază pentru construirea unui sistem național 
de contabilitate și raportare financiară. 

În urma semnării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană din 2014 și modificărilor în 
Lege contabilității, compartimentul entităților publice este un subiect aparte. Astfel au fost 
implementate noile prevederi legislative de la 01.01.2016 și anume:  

1. Clasificație bugetară (ordinul Ministerului Finanțelor nr.208 din 14.12.2015)[10]; 
2. Planul de conturi și Normele metodologice privind evidența contabilă și rapoartele 

financiare în sistemul bugetar (ordinul Ministerului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015)[11]; 
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Obiectul contabilității instituțiilor bugetare constituie patrimoniul public aflat în administrarea 
acestora, finanțarea din buget și cheltuielile bugetare, veniturile colectate, mijloacele materiale și 
bănești, drepturile și obligațiile rezultate din activitatea desfășurată cu respectarea prevederilor 
legale.  

Evidenţa contabilă a bugetelor instituţiilor finanţate de la bugetul de stat se efectuează de către 
serviciile contabile ale acestora. Autorităţile bugetare, care au în subordinea sa mai multe instituţii 
bugetare, pot organiza contabilităţi centralizate.  

Conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015[11], conducătorilor 
instituţiilor deservite li se păstrează dreptul de administratori de buget, în special: să încheie 
contracte în vederea livrării mărfurilor şi prestării serviciilor, precum şi contracte de muncă pentru 
efectuarea unor lucrări; să primească, în ordinea stabilită, avansuri pentru necesităţile gospodăreşti 
şi alte necesităţi şi să permită acordarea de avansuri colaboratorilor săi; să permită efectuarea 
cheltuielilor din contul alocaţiilor prevăzute în buget; să consume, în conformitate cu normele 
stabilite, materiale, produse alimentare şi alte valori materiale pentru necesităţile instituţiei; să 
aprobe deconturile de avans ale persoanelor subordonate, documentele de inventariere, actele de 
trecere la pierderi a fondurilor fixe învechite şi inutilizabile şi a altor valori materiale, în 
conformitate cu regulamentele în vigoare; să soluţioneze alte chestiuni privind activitatea 
economico-financiară a instituţiilor. 

Contabilitatea instituțiilor bugetare oglindește modificările cantitative și valorice ale mijloacelor 
și resurselor unei instituții. Un rol important în activele instituțiilor bugetare o reprezintă mijloacele 
fixe. Mijloace fixe – active materiale cu durata utilă de exploatare mai mare de 1 an, deținute în 
vederea utilizării pentru producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii pentru a fi folosite în 
scopuri administrative sau pentru a fi închiriate terților [8]. 

Mijloace fixe fac parte din Clasa 3 „Active nefinanciare” și sunt active materiale cu durata 
utilă de exploatare mai mare de 1 an, deținute în vederea utilizării pentru producerea sau furnizarea 
de bunuri sau servicii pentru a fi folosite în scopuri administrative sau pentru a fi închiriate terților. 

Recunoașterea mijloacelor fixe are loc în cazul respectării simulante a următoarelor condiții: 
- este probabilitatea că în urma utilizării activului autoritatea/instituția bugetară va obține 

beneficii economice viitoare care îi aparțin; 
- costul sau valoarea justă a activului poate fi evaluat în mod credibil. 
Autoritățile/instituțiile bugetare apreciază de sine stătător criteriile suplimentare de atribuire a 

activului la mijloace fixe în politica sa de contabilitate.  
Nu se includ în componența mijloacelor fixe și se raportă la investiții sau la stocuri de mărfuri 

și materiale: 
� animale tinere și la îngrășat; 
� obiecte destinate vânzării; 
� plantații perene crescute în pepiniere în calitate de material săditor; 
� clădiri, construcții speciale și alte obiecte pe care instituția nu le utilizează în 

activitatea sa operațională și sunt destinate pentru scopuri investiționale. 
Conturile din subclasa 31 „Mijloace fixe” sunt destinate generalizării informației privind 

existenta și mișcarea mijloacelor fixe aflate în gestiunea autorității/instituției bugetare. Acestea sunt 
conturi de activ. În debitul acestor conturi se reflectă valoarea de intrare a mijloacelor fixe 
procurate, construite, intrate cu titlu gratuit, valoarea corectată a mijloacelor fixe ca rezultat al 
reevaluării și reparațiilor capitale, iar în credit – valoarea mijloacelor fixe ieșite prin realizare, 
transmiteri gratuite, casare și reducerea valorii în rezultatul reevaluării mijloacelor fixe. Soldul 
acestor conturi este debitor și reprezintă valoarea mijloacelor fixe existente la finele perioadei de 
gestiune. Mijloacele fixe utilizate de instituțiile publice au un caracter neproductiv, fiind utilizate în 
scopuri didactice, științifice, administrative, culturale, sanitare, militare etc. 

Se consideră mijloace fixe indiferent de valoare și durata de utilizare utilă – fondul de carte, 
valorile muzeale, mașinile și uneltele agricole, animale adulte de lucru și cele productive, 
instrumente de construcției și mecanizare. 
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Instituțiile bugetare  pot intra în posesia mijloacelor fixe pe mai multe căi, acestea sunt 
prezentate în figura 2 : 

 
Figura 2. Modalitățile de intrare a mijloacelor fixe 

Sursă: elaborată de autor  
Mijloacele fixe intrate în instituțiile  publice sunt predate la depozit în gestiunea persoanei de 

răspundere, cu care conducătorul IP încheie un contract de răspundere materială deplină. Persoana 
responsabilă ține evidența operativă a mijloacelor fixe în „Lista de inventar a mijloacelor fixe” - 
forma MF-7, în care se indică elementele prezentat în figura 3: 

 
Figura 3. Elementele obligatorii a listei de inventar a mijloacelor fixe 

Sursă: elaborată de autor 
Eliberarea mijloacelor fixe de la depozit în folosință se efectuează în baza Facturii-Comandă Forma 
31, vizată de contabilul – șef și conducătorul instituției bugetare. 

Pentru evidența sintetică a mijloacelor fixe este destinată Subclasa 31 „Mijloace fixe” 
cuprinde următoarele grupe de conturi, care este prezentat în tabelul 1: 

Tabelul 1 
Nr. 
crt 

Simbolul contului Denumirea contului 

1 311 Clădiri 
2 312 Construcții speciale 
3 313 Instalații de transmisie 
4 314 Mașini și utilaje 
5 315 Mijloace de transport 
6 316 Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc 
7 317 Active nemateriale 
8 318 Alte mijloace fixe 
9 319 Investiții capitale în active în curs de execuție 

Sursă: elaborat de autor în baza [11] 
Fiecărui mijloc fix, cu excepția fondului de carte i se atribuie un număr de inventar  

constituit din 8 cifre. De exemplu, numărul de inventar al unui calculator este 31460022, acest 
număr reflectă: 



ҁ

185 

1. Grupa de conturi 314 „Mașini și utilaje” 
2. Grupa 6 „Tehnica de calcul” 
3. 0022 „Numărul de ordine” 

Documentele primare verificate şi luate la evidenţă se sistematizează după data efectuării 
operaţiunii (în ordine cronologică) şi se perfectează prin note de contabilitate – borderouri 
cumulative, cărora li se atribuie numere constante. Operațiunile economice aferente mișcării 
mijloacelor fixe se contabilizează în următoarele note contabile, prezentate în tabelul 2: 

Tabelul 2 
Nr. Denumirea operației Nota de 

contabilitate 
Denumirea notei 

1 Achiziționarea 
mijloacelor fixe 

Nr. 6 borderou cumulativ privind decontările cu 
furnizorii f.nr. NC-6 

2 Intrarea mijloacelor cu 
titlu gratuit 

Nr.16 borderou cumulativ privind evidente 
activelor nefinanciare primite și transmise 
cu titlu gratuit f.nr. NC-16 

3 Mișcarea și ieșirea 
mijloacelor fixe 

Nr. 10 borderou cumulativ privind circulația 
mijloacelor fixe f.nr. NC-10 

Sursă: elaborat de autor în baza [11] 
În concluzie, menționăm că, mijloacele fixe reprezintă baza desfășurării oricărei activități, 

facilitând desfășurarea activității instituțiilor bugetare, iar contabilitatea acestora este specifică şi 
implică multe particularităţi.  
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Abstract. For every company accounting information is deemed, mirror of work. Accounting, 
through its role of information provides users of external and internal data on position and 
performance of the entity, which will serve as a knowledge base in making decisions on the future of 
work. Accounting information addresses much-diversified public users, such as internal users, 
external users. Based on the information provided by accounting and presented in financial 
statements can make decisions that are consistent with business reality. 
Keywords: accounting, accounting information, user information, qualitative characteristics, 
financial situations. 

 
Rezumat. Informațiile contabile furnizate de către contabilitate reflectă oglinda activității fiecărei 
entități. Contabilitatea, prin rolul său de informare atât a utilizatorilor interni, cât și externi oferă 
informații cu privire la poziția și performanța entității ce servesc drept bază în luarea deciziilor de 
viitor a activității.Informațiile contabile se adresează unui public de utilizatori foarte diversificat, 
precum: utilizatori interni, utilizatori externi (cu interes direct și interes indirect asupra activității 
entității).  Pe baza informațiilor furnizate de contabilitate și prezentate în situațiile financiare pot fi 
luate decizii care să fie în concordanță cu realitatea mediului de afacerii. 
Cuvinte-cheie: caracteristici calitative, contabilitate, informație contabilă, situații financiare. 
utilizatori de informație. 

 
Introducere 
Informația în prezent este considerată cel mai solicitat bun pe piață, deoarece cel care deține 

informația, deține și cunoaștere, iar cunoașterea înseamnă putere, potrivit lui Francis Bacon. Din 
perspectivă economică, contabilitatea este sursa principală de informație, deoarece aceasta o 
generează, fie pentru uz intern, fie pentru interes public. Se consideră că din tot setul de informații 
care circulă în mediul economic, cea generată de contabilitate are un nivel de importanță ridicat, 
deoarece contabilitatea a fost recunoscută ca principala sursă de informare a unei națiuni.  

În economia modernă informația furnizată de contabilitate este extrem de importantă atât 
pentru utilizatorii interni cât și pentru cei externi. Pe plan primordial, contabilitatea prin  scopul său 
de bază ce ține de prezentarea informațiilor în situațiile financiare se consideră „cheia de succes al 
oamenilor de afaceri”, prin care acestora li se prezintă drumul de desfășurare și dezvoltare a 
activității economice. Relațiile unei entități cu mediul economic în care aceasta își desfășoară 
activitatea generează nevoia de informații.  

Actualmente în mediul economic, unde riscurile și incertitudinea sunt întâlnite tot mai des, 
apare necesitatea de a acorda o importanță deosebită informațiilor furnizate de contabilitate. 
Contabilitatea, prin rolul său de informare, oferă utilizatorilor externi și interni date cu privire la 
performanțele entității, care vor servi ca bază informațională în luarea deciziilor de desfășurare a 
activității pe viitor.   

Astfel, în contextul actual al dezvoltării economiei și creșterii gradului ei de complexitate, 
informația contabilă trebuie să dezvolte corespunzător ca arie, conținut și operativitate, în așa fel, 
încât aceasta să fie în măsură să furnizeze datele necesare pentru luarea deciziilor. Contribuția 
contabilității la realizarea obiectivelor strategice ale managerilor se manifestă și sub forma 
asigurării informațiilor necesare controlului, determinării gradului de răspundere și efectului, la 
diferite locuri de muncă, ceea ce permite depistarea rezervelor interne, asupra cheltuielilor și 
pierderile.   

Volumul imens al informațiilor care personalizează și fragmentează elementele ce definesc 
performanța financiară a entităților, tendința divergenței între teorii, precum și importanța 
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informațiilor furnizate de contabilitate pentru procesul decizional au motivat alegerea subiectului 
prezentei lucrări.  
 

Rezultatele cercetării 
Contabilitatea și-a dezvoltat puterea de cunoaștere a situației economice și financiare, astfel 

încât să poată furniza, în condiții optime, informațiile necesare luării celor mai juste decizii. Ca 
sursă de informații oferite utilizatorilor, ea presupune un proces complex desfășurat în mod 
organizat, care integrează persoane, proceduri și tehnologie informațională. Deoarece fiecare 
persoană fizică și/sau juridică este parte integrată a societății, atunci putem afirma ca contabilitatea 
se realizează în serviciul interesului public și pentru totalitatea utilizatorilor indiferent de scopul 
fiecăruia.  Contabilitatea și-a dezvoltat puterea de cunoaștere a situației economice și financiare, 
astfel încât să poată furniza, în condiții optime, informațiile necesare luării celor mai juste decizii.  

Informațiile contabile oferă utilizatorilor de informații posibilitatea de alegere a programelor 
optime și fixarea unei anumite linii de politică economică.  Tendința actuală a informației contabile 
constă în adoptarea permanentă la transformările inerente produse în desfășurarea activității 
economice, precum și în realizarea obiectivului de conformare cu directivele în domeniul 
contabilității ale Comunității Economice Europene. Realizările în acest domeniu au fost posibile 
prin efectuarea numeroaselor adaptări și perfecționări de natură contabilă, care au luat în 
considerare și modificările permanente ale legislației fiscale.  

Activitatea contabililor este ghidată de reprezentarea obiectivă a realității economice, 
deziderat ce poate fi atins prin respectarea reglementărilor domeniului și principiilor de deontologie 
profesională. Numai că uneori, pentru a îndeplini acest scop, este nevoie de mai mult decât 
respectarea regulilor. Fac referire la acele abilități care transformă munca contabililor și auditorilor 
într-o artă. Considerăm că sarcina acestora de a surprinde și comunica realitatea economică prin 
intermediul cifrelor și situațiilor financiare  reprezintă mai mult decât simple calcule și formule 
contabile, ci mai degrabă raționament, logică, creativitate și moralitate [6, p.36].       

Valorificarea informației contabile în cadrul comunicării financiare se justifică în condițiile 
când utilizatorii acesteia o utilizează cu scopul de a vedea realitatea economică a entității și totodată 
pentru a lua cele mai bune decizii. Pentru adoptarea unor decizii corecte, informația financiar 
contabilă trebuie să dispună de anumite trăsături prezentate în figura 1. 

 
Figura 1. Trăsăturile informației financiar-contabile 

Sursa:elaborat de autor 
 

Pentru luarea deciziilor corecte drept bază servesc informațiile contabile examinate de 
utilizatori nu doar sub aspect cantitativ, care prezintă multitudinea informațiilor furnizate, ci și sub 
aspect calitativ - prin care se prezintă credibilitatea oferită informației. Valoarea informației 
financiar-contabile este analizată în funcție de scopul pentru care este utilizată și de utilizatorul 
acesteia. O informație contabilă are valoare, dacă sprijină utilizatorii în obținerea rezultatelor 
scontate în urma procesului de luare a deciziilor de managementul intern și pentru părțile externe, 
cum ar fi creditorii, investitorii, autoritățile de reglementare și fiscale [8, p.61].   
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Sistemul financiar-contabil presupune organizarea și desfășurarea de activități cu privire la 
colectarea și stocarea datelor referitoare la operațiunile derulate de entitate, prelucrarea acestora și 
obținerea de informații utile pentru planificarea și realizarea activităților entității, precum și 
furnizarea informațiilor care asigură interesul utilizatorilor externi. Nevoile informaționale ale 
utilizatorii interni și externi sunt prezentate în tabelul 1. 

 
Tabelul 1. Nevoile informaționale ale utilizatorilor de informații 

Utilizatorii de 
informații  

Tipul utilizatorilor Nevoile informaționale ale utilizatorilor  

Managerii entității  
 

interni 
 

interesați de informațiile contabile pentru luarea 
deciziilor de gestiune  

Investitorii   
 

externi cu interes direct 
față  de entitate 

 

interesați de profitul entității și de capacitatea 
acesteia de a plăti dividendele 

Băncile interesați de capacitatea entității de a rambursa 
creditul și de a plăti dobânzile 

Furnizorii interesați de solvabilitatea entității și de 
capacitatea de a-și plăti datoriile 

Clienții   interesați de continuitatea activității entității 
pentru a-și putea onora comenzile 

Salariații interesați de stabilitatea locului de muncă, 
mărimea salariului entității de a rambursa creditul 
și de a plăti dobânzile 

Serviciul fiscal externi cu interes 
indirect față de entitate 

interesați de informațiile contabile care permit 
evaluarea bazei impozabile 

Biroul de statistică interesați de colectarea datelor pentru întocmirea 
statisticilor naționale 

Sursa:elaborat de autor 
 

Deși la prima vedere considerăm că principalii  utilizatori de informație contabilă sunt cei 
interni, atunci trebuie să realizăm că utilizatorii de informații pot fi și cei externi (investitori, 
creditori, furnizori etc.):  

� managerul are nevoie de informații contabile pentru o organizare mai eficientă și eficace a 
entității;  

� creditorii, instituțiile financiare și furnizorii cu care colaborează entitatea sunt preocupați  
dacă aceasta își va onora obligațiile;  

� salariații vor să-și previzioneze viitorul la un loc de muncă stabil, bine plătit şi cu unele 
perspective de dezvoltare profesională și avansare în timp;  

� organele de control care gestionează respectarea obligațiilor fiscale;  
� organele statale și alte autorități publice administrează corect și coerent informațiile 

furnizate de contabilitate pentru a adopta o politică economică eficientă.   
 Standardizarea și normalizarea informației contabile, pe de o parte, iar pe de altă parte 
tendințele spre particularizarea produselor și serviciilor orientează contabilitatea spre o consolidare 
a sistemelor de informație, deopotrivă informațiile externe și interne.  Atât utilizatorii interni, cât și 
cei externi au acces la informațiile prezentate de contabilitate.  
 Utilizatorilor externi le este prezentată informația contabilă în formă standardizată redată 
prin situațiile financiare, completate anual și semestrial. Totodată, utilizatorilor interni, de exemplu 
managerii, au acces și la informații nestandardizate, care includ informații cu diferite comparații, 
completări și detalieri referitoare la aspectele trecute și la acțiunile ce urmează a fi realizate în viitor 
de către entitate.   
 Informațiile incluse în situațiile financiare sunt obținute prin utilizarea unui limbaj specific, 
anumitor reguli și principii, care permit codificarea datelor reprezentate, toate acestea asigurând 
reprezentarea ordonată și inteligibilă a realității economice a entității.  Factorii esențiali ce 
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determina utilitatea informațiilor pentru utilizatorii existenți și potențiali în luarea deciziilor sunt 
reprezentați și de caracteristicile calitative ale informațiilor financiare. Rolul acestor caracteristici 
calitative este de a realiza un echilibru între informațiile generate și îndeplinirea obiectivului 
situațiilor financiare ale entităților economice.  

 
Figura 2. Caracteristicile calitative ale informațiilor oferite de situațiile financiare 

Sursa:elaborat de autor 
Având în vedere faptul că obiectivul informației contabile constă în satisfacerea nevoilor 
utilizatorilor de informație contabilă, nevoi ce sunt complexe și, uneori, contradictorii, putem 
considera că difuzarea informației constituie o sursă de putere, ceea ce impune ca procesul de 
difuzare a informației contabile să fie rolul unor decizii economice bine argumentate. În 
conformitate cu art. 6 (2) al Legii contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017 și pct. 
11 din SNC „Prezentarea situațiilor financiare”, informațiile prezentate în situațiile financiare 
trebuie să corespundă caracteristicilor calitative prezentate în figura 2, care conduc la obținerea unei 
imagini fidelă a patrimoniului și a situației financiare a entității.  

Informația furnizată de contabilitate se distinge față de alte profesii prin asumarea 
responsabilității față de interesul public, față de toate părțile interesate în activitățile desfășurate de 
entitate: acționari, salariați, furnizori, bănci, buget etc.   

Contabilii livrează nu doar situații sau cifre, ei livrează informații, soluții alternative, 
management financiar, adică plusvaloare oricărui proiect. Contabilii nu sunt doar în slujba 
entităților unde sunt angajați, dar și în slujba profesiei contabile de a oferi informații privind poziția 
și performanța entității în serviciul interesului public. Contabilitatea ca furnizor de informații are 
drept scop oferirea datelor necesare pentru efectuarea analizei financiare, care totodată urmărește 
corectitudinea, calitatea și cantitatea informațiilor prezentate. Indiferent de destinatarii și obiectivele 
acestora, informațiile contabile trebuie să corespundă anumitor caracteristici calitative, pentru a face 
distincție dintre informațiile viabile și cele inutile. 

Caracteristicile calitative ale informației sunt atributele care determină utilitatea informației 
oferite de situațiile financiare [3, p.19]. Nu orice informație contabilă reprezintă și un rezultat 
pentru utilizatori, respectiv aceasta trebuie să parcurgă un șir de etape pentru a fi redată prin 
indicatori financiari și cu o exactitate mai aprofundată. În cadrul informării economice, aria 
informațiilor oferite de contabilitate este foarte extinsă, ele apărând ca informații specifice, 
particulare, rezultate din interpretarea și prelucrarea prin intermediul logicii contabile a mișcărilor 
de valori provocate de activitățile creatoare.  

Fiind considerată principala sursă de date a sistemului informațional economic, 
contabilitatea se prezintă drept instrument de bază pentru cunoașterea, gestiunea și controlul 
patrimoniului și al rezultatelor obținute de către entități. Relevanța informațiilor contabile constă în 
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asigurarea unei dezvoltări stabile, precum și realizarea ciclurilor ce caracterizează finalitatea 
activităților. Producerea informațiilor contabile la nivelul unei entități este asigurată de practicienii 
contabili în cadrul sistemului informațional contabil. Aceste informații trebuie să satisfacă nevoile 
și să prezinte utilitate pentru toți cei care formează categoria utilizatorilor, produselor contabilității, 
fapt pentru care difuzarea lor trebuie să se constituie într-un proces dinamic și rațional, ca urmare a 
negocierii și compromisurilor stabilite între entitate și factorii externi. Menționez că în timp, 
informațiile contabile s-au impus atât prin valoarea cognitivă ridicată, cât și prin ponderea ce o dețin 
în volumul total al informațiilor economice. În prezent informația furnizată de contabilitate are un 
rol deosebit în cunoașterea și analiza multilaterală a fenomenelor și proceselor constituind baza 
elaborării deciziilor.   

Funcționarea adecvată a unei entități, realizarea obiectivelor previzionate este posibilă  prin 
constituirea un sistem informațional, care oferă materia primă informațională necesară în stabilirea 
și îndeplinirea obiectivelor manageriale, a sarcinilor, competențelor și responsabilităților atât 
manageriale, cât și prezentarea reală a poziției și performanței entității în viziunea utilizatorilor 
externi de informație.  

 
Concluzii 
Informațiile în general, și cele contabile în special, cunosc o schimbare continuă a sferei de 

interes în condițiile turbulențelor economice actuale. Elaborarea unor decizii corecte, care să fie în 
concordanță cu realitatea și să contribuie la soluționarea problemelor apărute în activitatea 
economico-financiară a întreprinderii, este dependentă de calitatea și cantitatea informațiilor 
furnizate de sistemul informațional economic.  

Informația contabilă reprezintă o componentă semnificativă a informației economice și, 
totodată componenta de bază a sistemului informațional contabil. În linii generale, informațiile 
furnizate de contabilitate asigură cunoașterea și controlul situației patrimoniale.  Pentru un viitor 
imprevizibil, informația contabilă va constitui componenta cea mai importantă a sistemului 
informațional economic la nivelul fiecărei entități și aceasta pentru faptul că fiecare utilizator 
interesat de mersul entității recurge la informație contabilă, deoarece este singura sursă care poate 
furniza imaginea reală a activității entității.  

Pentru perioada actuală și, totodată, pentru cea viitoare contabilitatea constituie un mijloc 
sau o metodă de obținere a informațiilor economico-financiare utile atât pentru managementul 
entității şi proprietarii acesteia, cât și pentru o gamă diversă de utilizatori, ceea ce îi conferă un 
caracter din ce în ce mai social. Dezvoltarea contabilității și implicit creșterea ofertei de informații 
de această natură a condus la sporirea cererii produselor furnizate de contabilitate, venită din partea 
unor utilizatori ale căror necesități informaționale depind de mediul economic, politic, juridic, 
social și cultural în care acționează. Informațiile contabile se adresează unui public de utilizatori 
foarte diversificat, precum: utilizatori interni, utilizatori externi (cu interes direct și interes indirect 
asupra activității entității).  

În baza informațiilor furnizate de contabilitate și prezentate în situațiile financiare se pot lua 
decizii care să fie în concordanță cu realitatea mediului de afaceri. Prezentarea unor informații 
contabile calitative duce la fundamentarea deciziilor economice corecte în scopul asigurării și al 
desfășurării unei activități eficiente în condițiile actuale de competitivitate și profitabilitate. Prin 
contabilitate se realizează legătura dintre activitățile economice și factorii decizionali.   

În primul rând, contabilitatea cuantifică activitățile economice, înregistrând datele ce le 
privesc pentru o utilizare viitoare.  

În al doilea rând, sunt stocate cât timp este necesar, iar apoi prelucrate pentru a deveni 
informații utile.  

În al treilea rând, informațiile sunt comunicate, prin intermediul rapoartelor (situațiilor 
financiare anuale), factorilor de decizie.  

S-ar putea spune că datele brute ce privesc activitățile economice reprezintă un imput în 
sistemul contabil, iar informația prelucrată, utilă pentru factorii de decizie, reprezintă outputul. 
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Contabilitatea din țara noastră nu a putut să rămână pasivă la provocările la care este expusă 
contabilitatea în prezent, pe plan internațional. Ea încearcă să-și soluționeze problemele sale prin 
aderarea la soluțiile propuse de normele contabile internaționale. Ca dovadă a preocupării pe 
această problematică, Ministerul Finanțelor a elaborat noi Standarde Naționale de Contabilitate 
conform prevederilor Directivei a IV-a a CEE.   
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Summary. In this paper, the author made a synthesis of the theoretical works in the field of 
calculating the production costs used in the enterprises of the Republic of Moldova. The purpose of 
the study consisted in the identification, the theoretical characteristic, the comparison and the 
analysis of the modern methods of calculating and accounting the costs in the production 
enterprises. The author presented various approaches of local and foreign scientists on the basis of 
methods, their classification and application. In conclusion, the researcher states that the modern 
or evolved methods are characterized by the fact that the emphasis is not on the accuracy of the 
calculated costs but on the operability of obtaining the information necessary for the decision-
making process. The application of modern methods in the calculation of costs requires the 
adaptation to new organizational processes that indicate one of the basic particularities of the 
evolutionary methods that constitute the design based on experiences and the rigorous forecasting 
of some precalculated costs. 
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Rezumat.  În prezenta lucrare autorul a făcut o sinteză a lucrărilor teoretice în domeniul calculării 
costurilor de producție utilizate în întreprinderile din Republica Moldova. Scopul studiului a 
constat în identificarea, caracteristica teoretică, compararea și analiza metodelor moderne de 
calculare și contabilizare a costurilor în întreprinderile de producere. Autorul a prezentat diverse 
abordări ale savanților autohtoni și din străinătate privind fundamentarea metodelor, clasificarea 
lor și aplicare. În concluzie cercetătorul afirmă că metodele moderne sau evoluate  se carcterizează 
prin faptul că accentul nu se pune pe exactitate costurilor calculate ci pe operativitatea obținerii 
informațiilor necesare procesului decisional. Aplicarea metodelor moderne în calcularea costurilor 
necesită adaptarea la procedee noi de organizare ce indică una dintre particularitățile de bază al 
metodelor evolutive ce constituie proiectarea bazată pe experiențe și previzionarea riguroasă a 
unor costuri antecalculate. 
Cuvinte cheie: consturi de producere, metode moderne de calcul, decizii manageriale, consumuri, 
cheltuieli, inductori de cost.. 
 

Introducere. În condițiile concurențiale ale economiei de piață, activitatea antreprenorială în 
Republica Moldova reprezintă unul dintre domeniile prioritare de dezvoltare a economiei naționale, 
fapt prin care creează premize de maximă prudență în calcularea costurilor, în raport cu strategiile 
naționale racordate la procesele de asocierea la Comunitatea Europeană. Experiența statelor 
membre ale comunității europene fiind unul dintre  punctele de reper in activitatea antreprenorială 
inclusiv în cazul stabilirii relațiilor de parteneriat și suport în procesele de aprovizionare sau comerț 
extern, drept factori de influență în calcularea costurilor.  

Orientarea costurilor spre dezvoltarea societății, reprezintă un echilibru între consumurile de 
resurse economice pentru obținerea unui bun determinat și indicatorii de apreciere al nivelului de 
dezvoltare economică.  Preocupările managementului organizațional în condițiile actuale, sunt 
orientate spre investiții în resurse suficiente pentru asigurarea satisfacției clienților, pentru păstrarea 
clienților, fapt ce va  contribui la creșterea profiturilor și atingerea obiectivelor stabilite. Nivelul de 
dezvoltare a societății este direct proporțional cu indicatorii macroeconomici, iar capacitatea de 
consum a populației influențează direct formarea costurilor de mediul de afaceri din țară. Costurile 
ca factori direct de formare a prețurilor au stat la baza procesului de stratificare a societății în 
diferite pături sociale, iar în condițiile economiei de piață acest fenomen a creat condiții avantajoase 
pentru industria producătoare să orienteze pe segmentele acestora. 

 
Rezultate și discuții. 
Problema de bază, legată de gestionarea costurilor de producție în cadrul entităților constă în 

furnizarea informațiilor ample pentru determinarea costului de producție, avînd ca obiectiv luarea 
deciziilor manageriale în cunoașterea ansamblului de consumuri și cheltuieli aferente procesului 
tehnologic. Determinarea costului efectiv prin intermediul metodelor clasice de calcularea a 
costurilor în funcție de consumurile directe și indirecte, precum și repartizare acestora este 
caracterizat ca find un cost real, un cost exact presupune un volum mare de lucru și o perioadă mai 
îndelungată în calcularea acestora. 

 Actualmente, în condițiile perfecționării, organizării și conducerii întreprinderilor la nivel 
mondial a stimulat apariția unor metode noi care să faciliteze și să simplifice calcularea costurilor 
de producție. Aceste impulsuri au fost evidențiate de promovarea calcului previzional al costurilor 
care se deduc din experiența avută și cunoașterea normelor fundamentale, reflectarea evoluției în 
calcularea costurilor și evidențierea tendițelor de modernizare în calcularea costurilor, ceea ce a dus 
la evoluarea metodelor clasice în calcularea costurilor de producție sau metodele moderne de 
calcularea costurilor de producție.  

Aplicarea metodelor moderne în calcularea costurilor necesită adaptarea la procedee noi de 
organizare ce indică una dintre particlaritățile de bază al metodelor evolutive ce constituie 
proiectarea bazată pe experiențe și previzioanarea riguroasă a unor costuri antecalculate. Lansare 
este o altă particularitate specifice metodei moderne de calcularea a costurilor ce implică 
monitorizarea operativă a abaterilor de la consumuri a costurilor prestabilite procesului de fabricare 
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prin analizele a modului de desfășurarea a activităților a rezultatelor a cauzelor abaterilor și a 
responsabilităților acestora. 

Monitorizare producției ca principiu comun metodei moderne de calculare a costurilor implică 
raționalizarea în culegerea, prelucrarea și transmiterea informațiilor în minimalizarea costurilor 
asigurînd satisfacerea normelor impuse în sistemul informațional ce implică operativitatea, 
relevanța, simplitatea și exactitatea ca find integrate ulterior în sistemul de conducere cu mijloace 
de prelucrare automată a informațiilor.  

Metodele moderne sau evoluate – se carcterizează prin faptul că accentul nu se pune pe 
exactitate costurilor calculate ci pe operativitatea obținerii informațiilor necesare luării deciziilor și 
cuprind: metoda normativă; metoda ,,Standard -cost”, metoda ,,Direct -cost”, metoda ,,PERT -cost”, 
metoda ,,G.P.”, metoda ,,THM”, metoda ,,ABC”. [1, pag. 122] 

Metoda normativă de calculare a costurilor este specifică și utilizată în ramurile industriei 
prelucrătoare cu producție în masă și în serie și cu un sortiment variat și complicat al produselor 
cum ar fi: industria textilă, industria constructoare de mașini. [1, pag. 140] 

Metoda normativă constă în determinarea anticipată a costurilor de producțe în baza normelor 
de consum stabilite fiind reprezentată de cantitatea maximă de un anumit consum, precum și în 
organizarea unui sistem de monitorizare zilnică sau la perioade scurte de timp a abaterilor de la 
norme.  

Normele de consum de regulă sunt elaborate de fiecare entitate în dependență de procesul de 
tehnologic, în dependență de gradul de mecanizare și automatizare, în dependență de materialele 
utilizate și starea utilajului. Aceste norme sunt stabililite înainte începerea procesului tehnologic 
pentru fiecare categorie de produse și articole de consum. Datorită faptului că consumurile directe 
de materiale dețin cea mai mare pondere în calcularea costului de producție acestea necesită o 
atenție deosebită, deoarece sunt stabilite costurile prealabile la achiziționarea materialelor pentru o 
anumită cantitate normativă de materiale la un preț prealabil fiind influiențat de specificul produs, 
de calitatea materialelor, nivelul de calificare al muncitorilor precum și de starea utilajelor de 
producție. Pentru stabilirea prealabilă a consumurilor normative de materiale directe sunt 
responsabilii managerii de producție, contabiili care colectează și analizează informațiile legate de 
consumurile directe normative, inginerii și operatorii utilajelor ce sunt responsabili de întreținerea 
utilajelor deoarece există cazuri când pierderile tehnologice nu pot fi inevitate și formând rebute de 
materiale și cantități mari de deșeuri, ceea ce evidențiază stabilirea cantităților normative de 
materiale, precum și agenții de aprovizionare cu materiale fiind responsabili de asigurarea cu 
cantități necesare și calitative de materiale la un preț normativ de achziționare.  

Prețul normativ achizițonării fiind selecționat în bază cecetărilor de piață analizînd fluctuațiile 
de prețuri la materialele prin identifiacarea, analizarea și selectarea furnizorilor de materiale, avînd 
obiectiv reducerea cheltuielilor de depozitare și transport și reducerile ce poate să le obțină pentru 
comandarea unor cantități mai mari și aprovizionare la timp cu materiale. 

Pentru determinare costului de producție prin metoda normativă sunt analizate și calculate 
consumurile normative privind retribuirea muncii în care este analizată perioada de timp prestată 
pentru executarea operațiilor de producție specific tehnonologiei la un anumit tarif. Tariful este 
stabilit în baza nivelului de calificare a muncitorilor, de condițiile de muncă, de acțiunile 
muncitorilor în procesul desfășurării procesului tehnologic și în dependență de politica de 
remunerare a muncii specifică entității. 

În scopul monitorizării acțiunilor muncitorilor și a timpului specific de producție și a fiecărei 
operații tehnologice se eleborează norma de timp specifice pentru fiecare unitate de produs sau 
gamă de produse. Specifice metodei normative sunt și consumurile normative indirecte care sunt 
stabilite și atribuite de producția constantă și variabilă care au la bază coeficienții normativi de 
repartizare cum ar fi: om-ore sau mașini-ore fiind specifice consumurilor variabile de producție și 
volumul normativ de producții fiind specifice consumurilor indirecte de producție constante.  

Ca urmare a perfecționării și organizării entității aparea necesitatea procurării și înnoirea 
utilajelor ceea ce implică schimbarea de materiale și creșterea performanțelor în rândul 
muncitorilor, implimentarea unor tehnologii noi petru organizarea și gestionarea procesului de 
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producție conform normelor elaborate de entitate. Aceste modernizări sunt analizate și gestionate în 
baza documentelor primare speciale ,, Norme informatice privind schimbarea normelor în care sunt 
indicate toate modificările de normele cum ar fi: normele vechi și noi precum și îmbunătățirile care 
sunt adaptate la procesul de producție locul unde trebuie de implimentata modificarea și produsele 
care sunt vizate, precum și rezultatele ce au dus la schimbările de norme.  

Aceste norme sunt înregistrate de către secția care a solicitat modificările de consum sunt 
prezentate secției de planificare,  după ce sunt analizate aceste norme sunt înscrise în documentația 
tehnică și tehnologică și în fișele de calculare normativă. Datorită schimbărilor de norme a 
producției în curs de execuție este necesar recalcularea producției în curs de execuției cu ajutorul 
indicilor schimbării normelor Isn care este calculate prin două modalități: 

1. ��� =
����		���ă

����		����
∗ 100%    (1.1) 

 Valorea producției în curs de execuției va fi recalculată după relația: [1, pag. 143] 
Prex=Pex*ISN/100%, unde: 
Prex - producției în curs de execuției recalculată; 
Pex - producției în curs de execuției. 

2. ��� =
����		����	�	����		���ă

����		����
∗ 100%,   (1.2) 

Valorea producției în curs de execuției va fi recalculată după relația: [1, pag. 144] 
Prex=Pex- Pex *ISN/100%, 

Determinarea valoarii producției în curs de execuție se bazează pe articolele de consum care 
sunt incluse în Borderoul de recalculare a valorii de producției în curs de execuție în baza 
normelor schimbate pe produse distincte care ultirior sunt înregistrate în Borderoul de evidență a 
consumurilor de producție. În baza acestor documente este elaborat un raportul de eficiență 
economică rezultate din schimbările de norme avînd ca obiectiv analiza și evaluarea rezultatelor 
care au dus la modificările de norme. 

Metoda ,,Standard -cost” constă în stabiliarea unui cost standard de regulă acest cost este 
prestabilit și serveșt ca punct de orientarea în cuantificarea și compararea costului efectiv, pentru 
producția ce urmează a fi fabricată în baza standardelor elaboarate [ 1, pag. 152]  standardele sunt 
reprezentate de cantitatea maximă de consumuri necesare procesul de producție. De regulă 
standardele sunt reprezentate de consumurile reale de producție constituind baza de formare a 
prețurilor de vânzare, iar diferențele de costurile sunt considerate abateri de la costul standard.  
Acestă metodă implică necestatea efectuarii următoarelor operațiuni: 

Elaborarea standardelor și determinarea costului standard succesul acestei metode constă în 
exactitatea cu care au fost întocmite standardele. În calcularea costului de producție prin metoda 
standart-cost sunt analizate consumurile directe de materiale care este calculat în funcție de 
cantitatea și prețul standart a acestora a căror responsabili sunt agenții de achiziție care se străduie 
să elaboreze o măsurare riguroasă a prețului care va fi atribuit pentru un anumit tip de produse 
pentru o anumită perioadă de timp și cu o estimare riguroasă asupra modificărilor de prețuri ce pot 
avea loc pe piață, precum și pregătirea unor surse suplimentare în caz de necesitate. În procurarea 
cantităților standard de materii prime și materiale specifice metodei stadardt-cost un rol important îl 
deține estimarea corectă a cantității care este influențată de calitatea de materie prime, de factorii 
tehnici de productiviatea utilajelor și nu în ultimul rând de nivelul de calificare a muncii. 

Standardele de consumuri privind retribuirea muncii sunt de regulă calculate prin produsul 
dintre munca standard și tariful stadard pentru o ore de muncă directă. Pentru determinarea timpului 
standard de muncă directă servesc studiile de privind timpul și mișcarea muncitorilor în timpul 
procesului tehnologic și rezultatele productivității angajaților , precum și eficiența utilajelor în 
procesul de producție. Standardele de consumuri indirecte sunt reprezentate de ansamblul 
estimărilor dintre consumurile indirecte constante și cele variabile pentru o peroadă viitoare de 
gestiune. 

Calculul, analiza și evidența abaterilor de la standarde datorită faptului că costurile standarde 
sunt niște puncte de reper este necesar comparaea consumurilor cu abaterile de la consumurile 
standard într-o perioade de gestiune, pe tipuri de produse, pe cauze și pe locuri avînd ca scop 
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încadrarea în costurile standard și omiterea abaterilor într-o perioadă viitoare. În analiza abaterilor  
există situații cînd acestea sunt favorabile pentru entitate, aceste abateri apar în situațiile când 
consumurile efective sunt mici ca consumurile standarde ce duc la majorarea veniturilor 
operaționale reprezentînd o eficiență a entității cu un profit efectiv mai mare decât profitul standard, 
și invers acestui proces sunt situațiile nefavorabile costurile efective fiind mai mari ca costurile 
standarde ce duc la diminuarea veniturilor din activitatea operațională ceea ce denotă o ineficență a 
entității cu un profit efectiv mai mic ca cel standard. Atunci când putem imputa abaterilor pe 
anumiți resposabili putem considera că abaterile sunt cotrolabile și putem atribui aceste abateri la 
secțiile responsabile de rebaturi obținute, mai dificile sunt situațiile cînd abaterile sunt 
necontrolabile fiind influiențate de factorii externi și nu putem modifica și imputa aceste apariție. 
Majoritatea abaterilor sunt analizate ca abateri de eficiență ceea ce exprimă în marime cantitativă și 
abaterile calitatetive fiind influiențate de abaterile de preț. 

Contabilitatea costurilor potrivit cerințelor metodei standard cost [1, pag. 153], contabilitatea 
consumurilor specifice metodei standard cost este bazată pe calcularea consumurilor reale, 
renunțînd la evidența consumurilor efective pe tipuri de produse monitorizînd evidența consumurlor 
pe secții și articole de consumuri care conform planului de conturi din Republica Moldova este 
reflectat în contul 811 ,, Activități de bază”. 

Conform metodei standard cost contabilitatea consumurilor și abaterilor acestora este 
organizată prin trei variante de costuri: standard cost-parțial; standard cost unic și standard cost 
dublu. 

Modalitatea standard cost-parțial este specifică entităților cu proces tehnologic omogen cu un 
număr redus de producție și continuă. Astfel contabiliazarea consumurilor specifice acestei 
modalități conform planului de conturi din Republica Moldova este reflectat cu ajutoru contului 
811,, Activități de bază” în care se debitează consumurile efctive atrribuite producției fabricate și se 
creditează cu costul standard al producției fabricate, iar la sfârșitul lunii se creditează cu producția 
în curs de execuție evaluată la costul standard. De regulă la sfârșitul lunii soldul contului prezintă 
totalitatea abaterilor consumurilor privind cantitatea de materiale și prețul consumurilor indirecte, 
sioldul creditor pentru entități de regulă sunt reprezentate de abaterile favorabile fiind mai reduse 
decât cele standard, pe când soldul debitor de regulă prezintă abaterile nefavorabile ale entităților, 
deoarece consumurile efective sunt mai mari decât cele standard. Aceste abateri sunt trecute la 
sfârșitul perioadei de gestiune la rezultatele financiare fiind preluate din contul 811 ,, Activități de 
bază”, conturile cu abaterile nefavorabile sunt debitate și creditate cu cele favorabile. 

Modalitatea standard cost unic este specifică pentru entitățile cu o varietate mare de produse 
cu o diversitate mare de producție cum sunt produsele unicale și cele executate în serie mică. 
Această  modalitate implică u un proces tehnologic format din mai  multe ooperații de executare și 
cu cantități de materiale mult mai mari decât în cazul standardului cost parțial, ceea ce necesită  un 
volum mai mare de lucru, deoarece urmărește analitic abaterile pe produse, pe operații, pe gamă de 
produse, etc. Contabilizarea consumurilor prin modaliatea standard cost unic sunt reflectate ca și 
costurile parțiale cu contul 811,, Activități de bază”, fiind debitate cu consumurile standarde și sunt 
creditate cu costul standard al produselor fabricate și a celor în curs de execuție. Cantitatea de 
materiale efective sunt atribuite, conform planului de conturi din Republica Moldova, contului 211,, 
Materiale” care sunt evaluate la costurile standard, în creditul contului 211,, Materiale” sunt 
reflectate cantitatea efectiv consumată și evaluată la costul standard. Pentru procesul de producerea 
specifică este și munca directă calculată și raportată la tariful efectivă care este atribuit contului 531 
,, Datorii pe termen scurt privind retribuirea muncii” și la un tarif standard în creditul contului 
respectiv. Consumurile indirecte specifice procesului de producție sunt reflectate în contul 813 ,, 
Consumuri indirecte de producție” și se creditează în funcție de repartizarea lor la costul standard.  

A treia modalitate de standard-cost dublu este reprezentată de o muncă riguroasă din punct de 
vedere practic cât și organizatoric.Specific aceste modalități este evidența consumurilor paralel în 
contul de calculație a costurilor efective cât și costurilor standard. Modalitatea standard cost dublu 
nu stabilesc abaterile în sumă absolută și nu sunt contabilizate, dar determină indicii de eficiență 
care sunt calculați pe articole de consum conform releției: [1, pag. 165]. 
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Metoda ,,Direct -cost”mai este numită și metoda costurilor variabile sau metoda variabil- 
cost. Particularitatea aceste metode constă în determinarea costurilor produselor și serviciilor în 
funcție de consumurilor a căror mărime variază direct cu volumul producției [1, pag. 167], ceea ce 
denotă faptul că această metodă analizează consumurile variabile ce se modifică în funcți cu 
cantitatea de mărfuri sau volumul de producție fabricate de o întreprindere și nu poate fi analogică 
cu alte metode ce determină costul de producție. 

Metoda direct cost este caracterizată prin calcularea costurilor de producție în baza 
consumurilor variabile cum ar fi: producția fabricată, cheltuielile comerciale, cheltuielile comerciale 
și administrative. Dacă majoritatea metodelor de calculare a costurilor urmăresc consumurile directe 
și indirecte, metoda direct-cost vizează legătura liniară cauzală dintre produse și consumuri ce 
implică calcularea costului de producție în funcție de consumurile variabile. Obiectivul central 
acestei metode este repartizarea corectă a consumurilor variabile de cele constante pentru 
determinarea unui cost corect a procesului de producției. 

 Repartizarea consumurilor variabile de cele constante se bazează pe faptul că consumurile 
variabile sunt specifice perioadei și nu produselor, de aceea ele nu pot fi incluse în costul 
produselor, avînd un impact asupra rezultatelor financiare la sfârșitul perioadei de gestiune. Un 
indicator important specific metodei direct cost este venitul marginal care este calculat pentru 
fiecare tip de produs precum și pe activitate. Venitul marginal deține un rol important în furnizarea 
informațiilor privind veniturile din vânzări ce au o contribuție în urmărirea ratei de acoperire a 
consumurilor constante și a profiturilor obținute la sfârșitul perioadei de gestiune. Venitul 
marginalcu se calculelează conform realație: 

VM= VVz-CCOV, (1.4 ) 
Unde: VVz - veniturile din vânzări; 
CCOV- consumurile și cheltuielile operaționale variabile. 
Din relația de mai sus concluzionăm că venitul margianal este specific pentru acoperirea 

consumurilor și cheltuielilor operaționale variabile care contribuie la obținerea profiturilor. Astfel, 
rezultatul operațional al perioadei de gestiune este determinat ca difernța dintre venitul marginal și 
consumurile și cheltuielile operaționale constante conform relației : 

RO= VM- CCOC, (1.5 ) 
unde: CCOC- consumurile și cheltuielile operaționale constante. 
Conform metodei direct cost volumul profiturilor care sunt reflectate la sfârșitul perioadei de 

gestiune în raportele financiare depind de venitul din vânzări, conform metodelor absorbante 
volumul profiturilor depind de volumul vânzărilor din cursul unei perioade de gestiune și volumul 
producției specifice perioadei respective. Astfel că deosebirea dintre metodele tradiționale și metoda 
direct cost este influiențată de variație stocurilor de producție finită și mișcarea conumurilor 
constante pentru fiecare produs în raport cu columul fizic al producție. Utilizararea atât a metodelor 
tradiționale cât și alte metode de calculare a costurilor înfluiențează modalitatea de reflecta 
informația în rapoartele rezultatelor financiare. În cele spuse, menționăm că pentru întocmirea 
Rapoartului privind rezultatelor financiare metoda direct cost este rar înțilnită și este specifică doar 
conducerii întreprinderii în scopuri interne, însă conform metodelor tradiționale prezentarea 
Rapoartului privind rezultatelor financiare sunt frecvent utilizate în baza prevederilor legale și este 
recomandată tuturor utilizatorilor. 

Metoda ABC-costing este una din metodele moderne de calculare a costurilor care este 
specifică entităților de producere unde sunt repartizate consumurile directe și indirecte de producere 
pe tipuri de produse fabricate sau pe tipuri de servicii prestate, este o metodă de gestiune a 
costurilor totale. Metodei ABC-costing necesită un volum mare de muncă în elaborarea normelor de 
consum, precum şi la evidenţa schimbărilor de norme sau evidenţa abaterilor de la norme. Astfel 
sub impactul schimbării cu utilaje de producție cresc costurile directe în raport cu cele indrecte 
orientîndu- se pentru a arăta legătura costurilor indirecte și operațiile pe  care le implică procesul 
tehnolgic. Specific aceste metode este identificarea activităților, subactivitățile și operațiile care 
constituind un element de fundamental asigură un grad înalt de exactitate în determinarea costurilor 



͈

197 

de producție atunci când activitățile sunt repartizate pe nivele și anume:  la nivel de unitate; la nivel 
de lot, la nivel de produs,  la nivel de entitate. Ca element de bază specifici acestei metode servesc 
inductorii de cost, inductorii de cost sunt necesari pentru stabilirea timpului necesar pentru 
efectuarea unei operații specifică procesului tehnologic, acești inductori sunt numiți inductori ai 
continuității. Inductorii tranzitorii sunt utilizați pentru efectuarea unor operațiuni care utilizează 
aceeași cantitate de resurse indiferent de  caracteristici și rezultate. 

 În procesul de producere inductorii ai intensității sunt utilizați pentru măsurarea exactă, 
directă a resurselor utilizate în procesul de producere. [ 2, pag 186], [4, pag. 8]. Resursele constituie 
alte elemente economice  importante specifice metodei ABC  utilizați ca factori de producție care 
contribuie la efectuarea operațiilor utilizînd resursele financiare, resursele umane, utilajul, 
transportul în scopul orientării spre client. Astfel, metoda ABC-costing se concentrează asupra unui 
ciclu de producţie, pornind de la faptul că resursele sunt un element important în cadrul activităţii 
desfăşurate de întreprindere, fiind consumate de activităţi, transmiţându-şi valoarea prin intermediul 
inductorilor în costul produselor fabricate (obiect de cost).  

În cazul în care o entitate ia decizia de a aplica metoda ABC-costing, majoritatea schimbărilor 
vor fi efectuate la nivel de prelucrare a informaţiei, deoarece va fi nevoie de o informaţie mult mai 
detaliată în ceea ce priveşte utilizarea resurselor pe tipuri de activităţi. În baza acestei informaţii, va 
avea loc repartizarea costurilor în valoarea produselor/serviciilor fabricate, în funcţie de inductorii 
de cost, după care vor fi stabilite rezultatele şi eficienţa utilizării resurselor. 

 
 Concluzii. 

În concluzie menționăm că actualmente, în condițiile perfecționării, organizării și conducerii 
întreprinderilor la nivel mondial a stimulat apariția unor metode noi care să faciliteze și să 
simplifice calcularea costurilor de producție. Aceste impulsuri au fost evidențiate de promovarea 
calcului previzional al costurilor care se deduc din experiența avută și cunoașterea normelor 
fundamentale, reflectarea evoluției în calcularea costurilor și evidențierea tendițelor de modernizare 
în calcularea costurilor, ceea ce a dus la evoluarea metodelor clasice în calcularea costurilor de 
producție sau metodele moderne de calcularea costurilor de producție. Aplicarea metodelor 
moderne în calcularea costurilor necesită adaptarea la procedee noi de organizare ce indică una 
dintre particularitățile de bază al metodelor evolutive ce constituie proiectarea bazată pe experiențe 
și previzionarea riguroasă a unor costuri antecalculate. 

Metoda standard cost împreună cu modalitățile de calcularea în determinarea unui cost 
complex este bazat pe datele științifice previzionate în raport cu bugetul previzionat al entității și 
are un impact favorabil asupra modului de organizare și monitorizare a proceselor economice și 
operațiilor tehnologice în procesul de producție. 

 De asemenea metoda standard cost are un rol important în asigurarea anticipată privind 
consumurile specifice procesului de producție și anticiparea unor măsuri  ce asigură cu informații 
complete și operativă în evidența abaterilor în raport cu consumurilor standard, astfel asigură 
condiții optime în luarea deciziilor la diferite niveluri organizatorice și de conducerea ale entității în 
realizarea procesului de producție. Luarea deciziilor manageriale specifică metodei standard cost 
permite și necesită efectuarea controalelor permanente asupra consumurilor în procesul de producție 
ce stabilește răspundere pentru abaterile nefavorabile la nivelul ierarhic de conducere până la 
executanți. Această metodă presupune o tehnică simplificată privind evaluarea producției în curs de 
execuție la sfârșitul perioadei de gestiune, de asemenea simplifică modalitate de evidență a 
consumurilor de producție pe locuri generatoare de consumuri cum ar fi: secții, ateliere, sectoare. Pe 
lingă impactul pozitiv și beneficiile utilizării metodei standard cost avem și un impact negativ ce 
sunt legate de fundamentarea deciziilor pe termen scurt, deoarece sunt vizate ansamblul 
consumurilor, iar consumurile constante sunt specifice perioadei neschimbate indiferent de numărul 
produselor fabricate și nu este indicată o legătură directă dintre perioada de producere și cea 
calendaristică, în esență, metoda standard cost este considerată una dintre metodele eficiente care 
merită să fie cercetată și aplicată pentru entitățile din Republica Moldova. 
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Menționăm că utilizarea metodei direct cost este avantajoasă datorită faptului că simplifică 
etapele de calculare a costurilor de producție renunțând la repartizarea consumurilor constante care 
sunt incluse în venitul marginal, facilitează și creează condiții pentru a analiza activitatea 
economică a întreprinderii prin repartizarea consumurilor variabile de cele constante, asigurând cu 
informații relevante asupra deciziilor manageriale pe termen scurt și cunoscând gradul de 
participare a fiecărui produs pentru obținerea venitului marginal și dacă este rentabil producerea 
produsului respectiv.   

Importanța metodei direct cost  constă în simplitatea determinării rentabilității în funcție de 
costurilor variabile producție, a volumului vânzărilor și prețurilor de vânzare care aduc profituri 
pentru entitate și în furnizarea informațiilor relevante care sunt necesare în luarea deciziilor optime 
pe termen scurt și determinând neajunsurile metodelor absorbante. Cu toate acestea metoda direct 
cost este criticată în literatura de specialitate datorită faptului că prezintă o serie de dezavantaje cum 
ar fi: presupune calcularea unui cost incomplet al produsului deoarece sunt analizate doar 
consumurile variabile, ne fiind analizate consumurile constante ceea ce implică utilizarea unor 
puncte convenționale de repartizare a consumurilor variabile de cele constante ceea ce nu permite 
calcularea unui cost exact, a unui cost real de producție, iar evaluarea stocurilor la cost variabil se 
ciocnește cu restricțiile fiscale ce impune contabilitatea financiară să le evalueze la valoarea 
costului total de producție. 

Beneficii care sunt aduse din utilizarea metodei ABC-costing sunt relevante, deoarece 
participă la formarea prețurilor fiind luate în calculare costurile de la aprovizionare și terminând cu 
comercializarea produselor fabricate, iar costul de producție este calculat pentru toată perioada 
specifice procesului tehnologic. De asemenea specific acestei metode este asigurarea și repartizarea 
costurilor și cheltuielilor care au previzionate pe tipuri de activități conform bugetelor alocate 
pentru fiecare subdiviziune a entității. Acestea permit optimizarea indicatorilor economici, 
selectarea canalelor de comercializare a produselor și realizarea analizei comparative cu 
alternativele specifice operațiilor de producere, desfacere și gestiunea unor produse și servicii.  
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Rezumat: Conceptul de branding de angajator este legat, în primul rând, de atragerea și 
menținerea angajaților valoroși, iar acest lucru se realizează în scopul profitabilității firmei prin 
cunoașterea necesităților, așteptărilor și comportamentelor clienților. Brandingul de angajator 
prezintă un impact important față de motivația psihologică a angajaților. Astfel, în ceea ce privește 
atragerea și menținerea angajaților s-a constatat un interes sporit al organizațiilor în a gândi și 
aplica diferite tipuri de pachete salariale și beneficii în dependență de tipologia locurilor de 
muncă.  
Pornind de la contextul dat, scopul acestei analize a fost de a identifica care din strategiile 
implementate reprezintă elementul cheie în crearea brandului de angajator. Rezultatele obținute 
conduc la diferențierea organizațiilor vizate față de concurență.   
Metodologia cercetării a fost fundamentată pe un demers calitativ, având ca instrument de 
cercetare ghidul de interviu, in scopul sprijinirii ipotezei de cercetare conform căreia organizațiile 
analizate dețin un element cheie ce a dus la crearea brandului de angajator.  
Rezultatele cercetării noastre au dus la concluzia că atragerea unui colectiv tânăr, cunoașterea 
calității angajaților și formarea unui colectiv perfecționist, alături de alte elemente cheie conduc la 
formarea unui veritabil brand de angajator.  
Cuvinte cheie: Branding de angajator, Stabilitate, Valorizare.  
 
Abstract: The concept of employer branding is primarily related to attracting and retaining 
valuable employees, and this is achieved for the profitability of the company by knowing the needs, 
expectations and behaviors of the customers. Employer branding has a significant impact on the 
employees' psychological motivation. Thus, in terms of attracting and retaining employees, there 
has been an increased interest of organizations in thinking and applying different types of pay 
packages and benefits depending on the typology of the jobs.  
Starting from this context, the purpose of this analysis was to identify which of the strategies 
implemented is the key element in creating the employer brand. The obtained results lead to the 
differentiation of the analyzed organizations compared to the other competing organizations.  
The research methodology was based on a qualitative approach, having as research tool the 
interview guide, in order to support the research hypothesis that the analyzed organizations have a 
hey element that led to the creation of the employer branding.  
The results of our research led to the conclusion that attracting a young group, knowing the quality 
of the employees and forming a perfectionist group, together with other key elements lead to the 
formation of a real employear brand.  
Keywords: Employer branding, Stability, Valorization. 
 

Introducere 
Evoluțiile economiei românești, în contextul implementării valorilor și mecanismelor 

economiei sociale de piață, dar și diversificarea profesională, mobilitatea salariaților în cadrul 
contemporan al Uniunii Europene au evidențiat continuu importanța cunoașterii acelor elemente 



͈

200 

obiective și subiective ce privesc decizia individuală a persoanei față de locul de muncă și de 
așteptările avute de la acesta. 

Pe fondul cunoașterii interesului sporit al individului față de structurile sociale în jurul cărora 
aura notorietății, calității, eticii și evoluției au un caracter conturat, specialiștii au înțeles a transpune 
și adapta tehnicile și procesele apte de a valorifica și permanentiza aceste elemente de percepție și 
instinct. Astăzi, acest segment capătă un statut aparte în viața întreprinderilor de orice nivel, mai cu 
seamă în domeniul managementului resurselor umane și a talentelor. 

Transformările continue din economia națională, depășirea tranziției și formarea unei culturi 
aplecate spre cunoașterea, dezvoltarea, cultivarea și protejarea salariatului cu potențial generează 
constant noi ipoteze de lucru pentru cercetătorii și practicienii din domeniul resurselor umane. 

Astfel, imaginea angajatorului, percepțiile externe și interne ale potențialilor, actualilor ori 
foștilor salariați reprezintă o preocupare centrată pe brand și legarea acestuia de un proces continuu, 
viu, aplicat și nestandardizat – brandingul de angajator.  

Pornind de la atragerea, cunoașterea, dezvoltarea, valorizarea și menținerea angajaților 
talentați, mergând până la exteriorizarea conduitei și consolidarea acesteia ca o notorietate pozitivă 
publică, zilnic tindem să cunoaștem care sunt elementele cheie în formarea brandingului de 
angajator. Astfel, se ivesc întrebări și răspunsuri care, centralizate și interpretate corect, implică 
efecte în planuri manageriale diverse.  

Analiza nu se poate mărgini doar la aspectele care privesc salariatul și stabilitatea sa, ci și la 
implicarea sa utilă, astfel încât munca desfășurată să aducă profitabilitate firmei, dar și plus valoare 
imaginii interne și externe a întreprinderii. 

 
Evoluția și dezvoltarea conceptului de marketing intern 
În ciuda diferitelor încercări de delimitare a termenului, marketingul intern rămâne nedefinit 

corespunzător și operaționalizat în mod greșit [8]. Un motiv cheie al ambiguității aparente, ar putea 
fi natura contextuală a marketingului intern. Toate conceptele sunt construite social, iar etapa 
actuală a dezvoltării marketingului intern se datorează construcției sale într-un context social 
specific. Astfel, autorii sugerează că marketingul intern nu se poate înțelege dacă nu se ia în 
considerare sau dacă nu se raportează la conceptul de companie, organizație sau persoană ce are 
sens.  

Rafiq și Ahmed în revizuirea literaturii realizate în anul 2000 sugerează existența a trei faze 
principale în dezvoltarea conceptului, numindu-le astfel [9]: 

- Faza de motivare și de satisfacție a angajaților; 
- Faza de orientare către client; 
- Faza de extindere a conceptului: managementul implementării și schimbarea strategiei.   
Faza 1: motivația și satisfacția angajaților. 
În această fază, cea mai mare parte a literaturii de marketing intern și-a concentrat atenția 

asupra motivației și satisfacției angajaților, având ca obiectiv final oferirea unui serviciu de calitate 
clientului prin intermediul angajaților motivați și mulțumiți.  

Deși termenul a apărut pentru prima dată într-un articol de Sasser și Arbeit în anul 1976, 
acesta nu a câștigat interes până la publicarea articolului lui Berry în anul 1981, ce includea propria 
definiție a marketingului intern în care angajații sunt văzuți ca fiind consumatori interni, iar locurile 
de muncă ca fiind produsele interne ce răspund nevoilor și dorințelor consumatorilor interni, având 
ca scop îndeplinirea obiectivelor organizației [11]. 

Aceste afirmații prin care angajații sunt piața principală a companiei plasează consumatorii 
externi în fundal, ceea ce sugerează o investiție într-una dintre axiomele marketingului ce se referă 
la primatul consumatorilor externi.  

Faza a 2-a : Orientarea către client.  
Al doilea pas în dezvoltarea conceptului a fost făcut de Grönroos în anul 1981. Punctul său de 

plecare a fost reprezentat de faptul că angajații implicați în ceea ce el a numit „marketing interactiv” 
trebuie să fie sensibilizați la satisfacerea nevoilor clienților. Astfel, Grönroos consideră că 
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marketingul intern are nevoie de integrarea diferitelor funcții ale departamentului pentru a favoriza 
relațiile cu clienții [11]. 

De fapt, definiția pe care Grönroos a dat-o în anul 1984 marketingului intern include utilizarea 
activităților de marketing, astfel: „... considerând că piața internă a angajaților unei organizații poate 
fi influențată cel mai eficient și, prin urmare, motivată pentru conștiința clienților, orientarea către 
piață și capacitatea de vânzare are loc printr-o abordare internă asemănătoare marketingului și prin 
aplicarea internă a unor activități similare marketingului” [7]. 

Cu această extensie, Grönroos se apropie de definiția lui Berry din anul 1981, recunoscând 
atât nevoia de a motiva angajații, cât și nevoia de a apăra utilizarea tehnicilor de marketing. Cu 
toate acestea, există o diferență cheie între definițiile date de cei doi autori, și anume: Grönroos nu 
tratează angajații drept consumatori, ci se axează mai mult spre orientarea angajaților asupra 
clienților fundamentată mai mult pe un proces de influență și nu pe unul de satisfacție și motivație.  

Faza a 3-a: extinderea conceptului - managementul implementării și schimbarea strategiei. 
Unul dintre primii academicieni care a înțeles rolul important pe care îl joacă marketingul 

intern ca tehnică de orientare a angajaților către atingerea obiectivelor organizației, a fost Winter. 
Acesta definește marketingul intern ca fiind: „alinierea, educarea și motivarea personalului către 
obiective instituționale...procesul de care personalul înțelege și recunoaște nu numai valoarea 
programului, ci și locul în care se află” [12]. 

La scurt timp, George a susținut că marketingul intern este o filozofie a managementului 
resurselor umane ale companiei, având o abordare holistică capabilă să integreze diferite funcții în 
cadrul organizației [5]. În același sens, s-au exprimat și Glassman și McAfee, ce au evidențiat rolul 
marketingului intern în integrarea departamentelor de marketing și resurse umane. În acest fel, 
marketingul intern începe să fie privit ca un instrument pentru reducerea izolării între departamente 
și depășirea rezistenței la schimbarea angajaților [6].  

Din revizuirea literaturii de marketing intern, pot fi extrase cinci elemente cheie, și anume: 
- Motivația și satisfacția angajaților; 
- Orientarea și satisfacția consumatorilor; 
- Coordonarea dintre departamente și integrarea lor; 
- Abordarea specifică marketingului; 
- Implementarea strategiilor funcționale și corporative.  
Astfel, definiția marketingului intern propusă de Rafiq și Ahmed, include toate conceptele 

anterioare, respectiv: „marketingul intern este un efort planificat ce utilizează o abordare 
asemănătoare marketingului general în scopul depășirii rezistenței organizaționale la schimbare, 
asigurând alinierea, motivarea și coordonarea inter-funcțională, orientând totodată angajații către 
implementarea eficientă a strategiilor corporative și funcționale. Această abordare se realizează în 
scopul de a oferi satisfacție clienților prin intermediul unui proces de creare a angajaților ca fiind 
motivați și orientați către clienți” [9].  

 
Brandingul de angajator 
Potrivit lui Barrow și Mosley, brandul de angajator ajută nu doar la transferarea mesajului 

personalității unei organizații de angajator la alegere, ci și la adaptarea, cu o abordare de marketing, 
a instrumentelor și tehnicilor care sunt adesea folosite pentru a motiva și menține angajații. De 
asemenea, la fel ca un brand de consum, brandul de angajator reprezintă o relație emoțională între 
un angajator și un angajat [2]. 

Ambler și Barrow au fost primii care au definit brandingul de angajator ca fiind dezvoltarea și 
comunicarea unei organizații din perspectiva sa de angajator pe piață. Totodată, acesta a fost definit 
ca fiind pachetul de beneficii funcționale, economice și psihologice furnizate de angajator și 
identificat cu acesta. În plus, el transmite „propunerea de valoare”, adică întreaga cultură, sisteme, 
atitudini ale organizației, precum și relația cu angajatul menită să încurajeze personalul să adopte și 
să împărtășească cu succes obiective, productivitate și satisfacție personală și profesională. Brandul 
de angajator este o oportunitate relevantă și distinctivă pentru companie și anume, aceea de a se 
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diferenția de concurență prin crearea unor factori de marcă, pentru satisfacția angajaților, generând  
menținere, eficiență și productivitate [1].  

Conform lui Sullivan, brandingul de angajator este o strategie pe termen lung pentru 
gestionarea cunoștințelor și percepțiilor angajaților actuali și potențiali ce se află în relație cu o 
anumită companie. Brandul de angajator conturează o imagine publică a unei organizații percepută 
drept un loc atractiv de lucru. Acest lucru presupune implicarea angajaților de toate nivelurile în 
dezvoltarea brandului, astfel încât să reflecte cu exactitate realitățile și aspirațiile afacerii și forța sa 
de muncă [10].  

Pe scurt, brandul de angajator se bazează pe aplicarea conceptelor de marketing pentru a 
evidenția poziția unei companii ca angajator. În acest context, clientul este reprezentat de angajat 
sau potențialul angajat, în timp ce obiectivul rămâne același: menținerea angajaților existenți și 
atragerea unor noi angajați. Și, desigur, la fel ca un brand de consum, brandul de angajator 
evidențiază beneficiile emoționale și raționale pe care angajatorul le oferă salariaților.  

Brandul de angajator reprezintă una dintre puținele soluții pe termen lung pentru problema 
lipsei de talent. Având în vedere că majoritatea strategiilor de angajare sunt pe termen scurt și că, 
până acum au fost activate rareori prin oferta posturilor vacante, construirea unui brand de angajator 
reprezintă o soluție proactivă pe termen lung concepută să ofere un flux constant de solicitații. 
Brandingul de angajator este procesul de generare a unei imagini care evidențiază că organizația 
este un loc minunat de lucru în mintea unui set de candidați țintă. 

Brandingul de angajator este un proces care nu se încheie prin semnarea unui contract, 
deoarece angajații pot deveni ambasadori ai brandului pentru care lucrează. Dacă o organizație 
dorește să își îndeplinească promisiunea făcută de brandul de angajator, aceasta trebuie să înțeleagă 
clar ce anume motivează angajamentul. Concentrându-se pe brandul de angajator, companiile pot 
înțelege mai bine atributele care pot atrage noi candidați permițându-le să își adapteze strategia de 
recrutare în consecință.  

 
Metodologia cercetării 
Scopul acestei analize a fost acela de a identifica care din strategiile implementate reprezintă 

elementul cheie în crearea brandului de angajator.  
Prin urmare, metodologia cercetării a fost fundamentată pe un demers calitativ, având ca 

instrument de cercetare ghidul de interviu, în scopul sprijinirii ipotezei de cercetare conform căreia 
organizațiile analizate dețin un element cheie ce a dus la crearea brandului de angajator.  

Interviul a fost aplicat unui număr de 6 manageri de resurse umane din județul Iași.  
 
Tabel 1. Profilul respondenților 

Profil Manager 1 Manager 2 Manager 3 Manager 
4 

Manager 5 Manager 6 

Vârstă 42 ani 53 ani 34 ani 49 ani  45 ani  38 ani  
Sex feminin feminin feminin masculin feminin feminin 
Vechime 
în 
organizație 

15 ani 16 ani  8 ani 8 ani  7 ani  15 ani  

Domeniul 
de 
conducere 

Manager 
Resurse 
Umane 

Manager 
resurse 
umane 

Manager 
resurse 
umane 

Manager 
resurse 
umane 

Manager 
resurse 
umane 

Manager 
resurse 
umane 

 
Rezultatele cercetării 
Mediul de lucru este considerat elementul cheie care stă la baza creării brandului de 

angajator în compania 1 analizată, preocupare care a presupus în primul rând cunoașterea mediului 
personal de relaxare al salariaților și transpunerea acestuia, în urma elementelor comune și 
majoritare regăsite, implicit în cadrul spațiilor de birouri, de ședință și a celor dedicate pentru pauze. 
S-au evitat tipurile de mobilier office și culorile clasice, creându-se astfel sentimentul că locul de 



͈

203 

muncă este un loc în care se desfășoară și activități de recreere, activități care îi bine dispun pe 
angajați și care îi fac să se simtă compleți, transformând astfel venirea la serviciu într-o extensie a 
mediului de lucru de acasă.  

Elementul cheie care creează brandul de angajator în compania 2 analizată, îl reprezintă 
formarea unui colectiv perfecționist a cărui abilități să fie dincolo de atitudinile mecanice, având 
capacitatea de transpunere a cunoștințelor în favoarea muncii prestate, de unde rezultă și satisfacția 
rezultatului muncii.  

Insuflarea faptului că atenția, cunoașterea și tenacitatea reprezintă un stil de viață, facilitează 
îmbrățișarea acestuia de către salariat, fără a fi constrâns de condiții formale de menținere a locului 
de muncă, ci născându-i-se astfel dorința instinctuală de a fi cel mai bun.  

Adoptarea unui proces de recrutare care are drept obiectiv selectarea angajaților cu atitudini 
pozitive, deschiși către nou conduce la formarea unui colectiv alcătuit din angajați cu o imagine 
personală perfectibilă, doritori de stabilitate și care privesc calitatea lor de salariați drept o etapă 
dintr-un parcurs profesional pozitiv și ascendent. 

Astfel, este acordată o importanță majoră modului de gândire a salariatului față de companie, 
dându-se naștere climatului intern pro-activ și climatului extern de diseminare a sentimentului de 
împlinire și regăsire.  

În compania 3 analizată, brandul de angajator are la bază, în primul rând diluarea 
formalismului funcțiilor, eliminarea ierarhiilor și fundamentarea unei relații deschise între 
managementul companiei și angajați astfel încât, cunoașterea dificultăților și a succeselor dincolo 
de sentimentul de apartenență și responsabilitate ce este determinat de accesul la aceste informații, 
are capacitatea formării gândirii că salariatul se află în prezența unui mediu de lucru familial, iar 
afacerea este un proiect comun - al managementului și al salariaților.  

Sentimentul de apartenență la o familie în management este motivațional, iar cele mai bune 
campanii publice sunt cele în care difuzorul este salariatul ce laudă produsele sau serviciile prestate, 
calitatea întregii echipe, protejând astfel organizația de scurgerile de informații și de calomnii, 
transmițând imaginea dorită - nu pentru profitul patronului, ci pentru reușita colectivă.  

Acest tip de implicare creează un impact în formarea reputației, pe modelul răspândirii 
informației pe diferite segmente de piață, inducând credibilitate, dar și interes din partea 
potențialilor angajați de excelență. 

Elementul cheie în compania4 analizată, îl reprezintă formarea unui colectiv deschis, în 
care comunicarea și valorizarea muncii reprezintă o componentă a unei culturi organizaționale 
proprii.  

Evidențierea consecventă a importanței muncii fiecărui salariat implicat în procesul de 
producție ori birocratic, recompensarea periodică și departajată a rezultatelor acestuia, stabilirea 
unor ținte în urma consultărilor comune transformă percepția autoritară asupra angajatorului în una 
prietenoasă.  

În acest mod, compania întărește un set de valori publice, promovate intern și extern, care se 
regăsesc nu aparent în viața acesteia, ci prin ascultarea și soluționarea diferitelor probleme 
individuale ori de grup ale angajaților, evitarea agresivității, favorizarea  integrării angajaților în 
colective și sisteme de lucru, organizarea ședințelor de lucru și a întâlnirilor individuale dintre 
management și executiv, poziționând comunicarea la un nivel de promovare a brandului.  

Atenția managerului asupra problemelor ori asupra reușitelor angajaților determină prestarea 
de către cel din urmă a unui serviciu prietenos ori a unui produs calitativ, transpunând sentimentul 
de devotament în cascadă - a angajatorului pentru angajat, a angajatului pentru angajator și pentru 
produs ori beneficiar.  

Atunci când valorile și misiunea brandului sunt centrate pe nevoile, așteptările și statutul 
salariatului are loc popularizarea calității, recunoștinței și deschiderii angajatorului față de salariați, 
o deschidere centrată pe oferirea de suport și atenție acestora din urmă, eliminând astfel clasica 
percepție despre angajatori, percepție reprezentată de pretențiile acestora și de distanța față de 
așteptările și nevoile angajaților.   
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În compania 5 analizată, elementul cheie care a stat la baza creării brandului de angajator este 
reprezentat de calitatea vieții angajaților.  

Prudența financiară în alegerea locului de muncă, diferențele salariale dintre generațiile 
diferite de angajați și particularitățile muncii îi determină pe mulți dintre potențialii angajați să 
opteze sau să migreze către locuri de muncă lipsite de responsabilități, cu o perioadă de timp redusă, 
aspect ce influențează negativ consolidarea calității și stabilității resurselor umane.  

Calitatea vieții angajatului, ca valoare și misiune a brandului de angajator, poziționează toate 
procesele, de la recrutare la menținerea resurselor umane, în direcția nevoilor angajatului, nevoi de 
ordin financiar, profesional, cultural, de mediu și de perspectivă.  

Ca atare, are loc adoptarea unor strategii astfel încât, angajatul sau potențialul angajat să fie 
atras de recunoașterea valorii sale profesionale și individuale, de posibilitatea reală de dobândire a 
unor noi competențe profesionale la locul de muncă, de acceptarea sa necondiționată (confesională, 
culturală, politică, stil de viață etc.), iar desfășurarea muncii să aibă loc în ambientul visat. Prin 
urmare, companie este popularizată în mediul extern astfel încât să nu își manifeste ea direct 
interesul de recrutare, ci potențialii angajați să fie interesați de a fi recrutați.  

Determinarea unei competiții artificiale în rândul specialiștilor, ca expresie sau formă a 
socializării moderne, reprezintă elementul cel mai dificil pentru sporirea interesului de adeziune, 
lucru pentru care se are în vedere creșterea numărului de potențiali angajați din două perspective: 
din perspectiva dezvoltării companiei și din perspectiva necesității de înlocuire a unor angajați 
actuali.  

Strategia de branding pornește de la modelul de recrutare care trebuie să fie unul adaptabil 
momentului și pieței țintă, pașii făcuți fiind în strictă dependență de imaginea de brand de angajator 
(nu trebuie decredibilizată sau rigidizată). Practic, compania pleacă de la valoarea de bază – 
calitatea vieții angajatului, formându-și strategii locale pe resurse țintă, abordând ca model de 
recrutare o interacțiune activă atât în mediul online, cât și în orice alt context de promovare, prin 
evidențierea unei imagini reale, relevante și care poate fi ușor asociată brandului de angajator al 
companiei, facilitând astfel notorietatea.  

În compania 6 analizată, elementul cheie în crearea brandului de angajator îl reprezintă 
atragerea unui colectiv tânăr, strategie promovată prin intermediul instituțiilor de învățământ 
superior, facilitând interacțiunea cu cei mai buni dintre aceștia, oferindu-le posibilitatea de 
participare la diverse programe de internship. 

Adoptarea unei poziții de angajator competitiv și doritor de inovație, libertate, cunoaștere și 
flexibilitate atrage tinerii, aceștia reprezentând o categorie care își poziționează deciziile viitoare pe 
îndeplinirea obiectivelor de carieră, dăruindu-se total îndeplinirii sarcinilor de muncă.  

Formarea unei imagini de lider cresc șansele resursei tinere de a-și dezvolta cariera, făcând 
posibilă atragerea tinerilor specialiști și formarea unei echipe plină de pasiune în rolul și 
responsabilitățile asumate.  

Facilitățile unui astfel de format sunt date de inexistența pesimismului, a impasului 
profesional ori a stagnării în evoluția companiei, problemă frecvent întâlnită în cazul resursei umane 
înaintată în vârstă. Prin urmare, adoptarea unor bune practici în resursa umană, ca suport al formării 
brandului de angajator, este vizată susținerea inițiativei, a optimismului și gândirea pe termen lung a 
strategiilor și planurilor, cu o atitudine colectivă și motivantă.  

Pentru atragerea acestei categorii de angajați, are loc adoptarea unor pachete de beneficii 
corespunzătoare nevoilor acestora, printre care se regăsesc: program flexibil de lucru, oferirea unor 
programe de dezvoltare atât profesională, cât și personală, prime de vacanță, diferite bonusuri în 
funcție de performanța înregistrată, înregistrarea într-un club de lectură și multe altele care să le 
poată asigura îndeplinirea completă a nevoilor.  

Imaginea unei flote de salariați tineri, energici, pricepuți reprezintă mai mult decât un brand 
de angajator și anume, reprezintă identitatea calității companiei și a prezenței sale pe piață.  

În vederea obținerii acestor elemente, responsabilitatea îi revine departamentului de resurse 
umane, iar în unele cazuri (2 companii din 6 analizate), responsabilitatea îi revine departamentului 
de HR în colaborare cu departamentul de marketing si PR. 
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Activitățile de resurse umane coroborate cu strategiile de branding de HR, care au condus la 
crearea elementelor cheie ce diferențiază companiile analizate față de concurență în ceea ce privește 
brandul de angajator, sunt reprezentate de: 

• Activitatea de cunoaștere și îndrumare asupra perspectivelor profesionale ale noilor 
angajați, în scopul oferirii de training-uri interne ori externe necesare sporirii calității muncii, 
cunoașterii specificului activității profesionale derulate, a provocărilor și tendințelor acesteia.  

• Unirea echipei și egalizarea acesteia (înlăturarea diferențelor de percepție dintre diferite 
categorii de salariați și managementul societății), aspect obținut prin organizarea de evenimente de 
recreere în comun, de socializare și relaxare împreună cu familia, cu suportul financiar și de 
organizațional din partea societății.  

• Cunoașterea așteptărilor salariaților în legătură cu repausul zilnic din intervalul 
programului de lucru, pauza de masă și analiza sistemică a evidenței intervalelor de timp în care 
este evident efortul/extenuarea și influența acestuia în activitatea de producție. Raportat la 
rezultatele obținute, fiind cunoscut fiecare proces tehnologic, timpii etapizați ai acestora, normarea 
muncii standard și normarea realizată pe personalul existent, HR realizează o defalcare clară a 
sarcinilor și a necesarului de adaptare a acestora în procesul de muncă, astfel încât să fie eliminați 
timpii morți și intervalele fără sarcini, introducând, după eliminarea acestor nișe de timp- pauze. 

• Cunoașterea așteptărilor salariaților în legătură cu pulsul zilnic ce se dorește a fi regăsit în 
intervalul programului de lucru, atitudinea generală și gândirea de management și producție. 
Organizarea de training-uri și de cursuri de perfecționare ori schimb de experiență în organizații 
similare din străinătate, pentru adaptarea la cele mai înaintate tehnologii, determină o activitate 
calitativă și cu rezultat pe măsură.  

• Activitatea de recrutare cuprinde o componentă de descriere a atmosferei de lucru, a 
perspectivelor viitorului angajat, a motivărilor de ordin emoțional și material, fapt ce vizează 
propagarea imaginii dorite și care determină interesul general al potențialilor angajați, dar și o 
valorizare asupra imaginii acestuia.   

• Activitatea de popularizare a atenției pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea fizică și 
mentală a salariaților are implicații asupra mediului de lucru și a percepției publice față de acesta. 
Implicarea în activitățile umanitare conduce la unirea indivizilor din cadrul companiei, la 
popularizarea mărcii și logo-ului, elemente care conduc la o identificare publică mai ușoară, la o 
corelare a ofertei de angajare cu așteptările posibililor angajați.  

• Activitatea de formare a pachetelor salariale diferențiate, a pachetelor de atragere și 
menținere a salariaților, implementându-se forme de suport material de tipul: plata transportului 
până la locul de muncă, oferirea de mașini de serviciu, telefoane mobile ori alte pachete electronice 
moderne ce sunt permise a fi utilizate și în interes personal. 

Aceste activități se aplică prin crearea unui sistem de valori pro-active și de motivare a 
salariaților, respectiv prin crearea punții de comunicare între angajați și familiile acestora, de 
cunoaștere a preocupărilor și a aspirațiilor din afara serviciului, a opiniilor față de sine și de mediu.  

Comunicarea și cooperarea interdepartamentală conduce la cunoașterea completă a 
informațiilor capabile să formeze sistemul pe care să se bazeze fiecare acțiune, să fie planificată, 
acceptată și realizată, astfel ca toate acțiunile să fie percepute drept naturale, spontane și rezultate 
din prietenia și unitatea colectivului de lucru, respectul managementului și lipsa  diferențelor 
formaliste.  

Regăsirea locului de muncă drept o a doua casă, iar rezultatele de la acesta drept rezultate 
personale constituie un elemente de interes și de motivare a angajaților. 

 
Concluzii  
Alinierea mediului de business românesc la climatul instituțional și competițional comunitar  

s-a dovedit o condiție naturală ce a succedat integrării României în Uniunea Europeană. Astfel, 
migrația constantă a forței de muncă calificate în afara granițelor, condițiile de muncă, beneficiile 
salariale ori de ordin social al salariaților au devenit repere construite strategic de angajatori și 
promovate constant. 
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S-a observat, din interpretarea rezultatelor cercetării realizate, nevoia profundă de cunoaștere 
a salariatului ori a potențialului angajat, atât din perspectiva pregătirii profesionale, a profunzimii 
informațiilor acumulate, cât și a aptitudinilor native ori dobândite, utile în formarea, 
profesionalizarea ori perfecționarea individuală în dependență de obiectul de activitate, de procesul 
tehnologic existent și de perspectivă. 

Cunoașterea talentelor, cunoașterea așteptărilor individuale și colective ale salariaților, 
transpunerea acestora în strategiile manageriale curente se dovedesc a fi criterii veritabile de 
formare a brandingului de angajator, cu efecte favorabile și în sfera profitabilității și calității vieții 
salariaților, a întreprinderii, dar și a satisfacției clienților. 

Mediul de lucru, calitatea acestuia, tipologia ambientului și adaptarea acestora la specificul 
social, cultural, religios și de vicii individuale contribuie la o percepție internă pozitivă și riguros 
consolidată, perceptibilă și valorizantă în plan extern. 

Observăm că nu este de neglijat aspectul vârstei salariaților, a modului de repartizare a 
acestora în colective de lucru, a obiceiurilor și practicilor personale, acestea fiind repere de 
excludere a conflictelor, a diferențelor și a concentrărilor de grup distructive. Astfel, climatul oferit 
de angajator devine una din fațetele brandingului de angajator, contribuind masiv la formarea și 
menținerea, în condițiile tendinței de migrare la unități din spectrul concurenței nou apărute în 
segmentul activat. 

Formarea brandingului de angajator reprezintă o temă deschisă ce comportă spațiu 
considerabil de manevră și inovație, inovația fiind necesară la o populație deschisă către nou, către 
o competiție individuală, dar și colectivă.  
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Rezumat: În condițiile economiei de piață, societatea Republicii Moldova se confruntă cu 

două mari probleme: ocuparea rațională a forței de muncă și șomajul. Din această cauză, 
dezvoltarea antreprenoriatului mic și mijlociu ca factor al creșterii nivelului ocupării forței de 
muncă și reducerii șomajului capătă o actualitate deosebită. Informația din teren a fost colectată 
utilizând următoarele metode de cercetare: studierea datelor statistice oficiale, observația 
sociologică și anchetă bazată pe chestionar. În lucrare sunt analizate direcțiile dezvoltării 
sectorului de întreprinderi mici și mijlocii, utilizarea forței de muncă de către IMM-uri, activitatea 
micului business privind crearea noilor locuri de muncă, încadrarea membrilor familiilor 
oamenilor de afaceri în businessul lor, problemele cu care se confruntă businessul mic în procesul 
creării noilor locuri de muncă. 

Cuvinte cheie: antreprenoriatul mic și mijlociu, ocuparea forței de muncă, loc de muncă, 
întreprinderi mici și mijlocii, business. 

 
Abstract: In the conditions of the market economy, the society of the Republic of Moldova 

faces two major problems: rational employment and unemployment. For this reason, the 
development of small and medium-sized entrepreneurship as a factor of increasing the level of 
employment and reducing unemployment is gaining a special status. The information from the field 
was collected using the following research methods: examination of official statistical data, 
sociological observation and survey-based questionnaire. The paper analyzes the directions of the 
development of the sector of small and medium-sized enterprises, the use of the labor force by the 
SMEs, the activity of the small business regarding the creation of new jobs, the classification of the 
members of the families of the business persons in their business, the problems faced by the small 
business. in the process of creating new jobs. 

Keywords: small and medium entrepreneurship, employment, jobs, small and medium-sized 
enterprises, business. 

 
Examinând economia de piață ca pe un sistem dinamic și destul de complicat, în cadrul căruia 

funcționează o sumedenie de subiecți, companii și firme vom menționa că din punct de vedere al 
criteriului  „dimensiunile unităților economice”, toate întreprinderile sistemului economiei de piață 
pot fi împărțite în două grupuri. Pe de o parte se evidențiază întreprinderile businessului mare, iar pe 
de altă parte întreprinderile antreprenoriatului mic și mijlociu. În ultimile decenii, întreprinderilor 
mici li se atrage o atenție deosebită, deoarece, ele stau la baza dezvoltării economice și îndeplinesc 
un șir de funcții social-economice vitale. Printre acestea se evidențiază: asigurarea populației cu 
locuri de muncă, crearea unui mediu concurențial, susținerea activităților inovaționale, reducerea 
inegalităților sociale. Așa particularități ale micului antreprenoriat ca adaptivitatea, dinamismul, 
flexibilitatea, simplitatea în organizare, posibilitățile de a lua în mod operativ decizii, volumul mic 
al investițiilor la etapa inițială, orientarea spre satisfacerea cerințelor pieței locale, permite IMM-
urilor să contribuie la rezolvarea uneia din cele mai mari probleme ale economiei de piață – 
ocuparea rațională a forței de muncă, angajarea populației în câmpul muncii. Din această cauză 
cercetarea antreprenoriatului mic și mijlociu ca factor al creșterii nivelului ocupării forței de muncă 
și reducerii șomajului capătă o actualitate deosebită.   

În societățile economic dezvoltate micul business are o apreciere deosebită. În țările UE, de 
exemplu, întreprinderile mici și mijlocii alcătuiesc 99% din totalul întreprinderilor. În 
2015,aproximativ 23 milioane de IMM-uri au generat 3,9 miliarde EUR ca valoare adăugată și au 
asigurat locuri de muncă pentru  90 milioane de angajați [4]. Este semnificativ și rolul lor în 
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elaborarea și punerea în aplicare a realizărilor progresului tehnico-științific și tehnologiilor 
avansate. În Statele Unite ale Americii, jumătate din investigațiile  științifice și tehnice aparțin 
întreprinderilor mici și mijlocii.  

Sectorul businessului mic și mijlociu din Republica Moldova este alcătuit din totalitatea 
întreprinderilor micro, mici și mijlocii și reprezintă o formă specifică de organizare a activității 
economice, un mecanism complex, care îndeplinește funcția de descoperire a căilor și metodelor de 
utilizare eficientă a resurselor, de regulă, limitate în condițiile situațiilor nedeterminate. Scopul lor 
este stimularea spiritului de antreprenoriat și inovare. Ele contribuie la încurajarea competitivității, 
creșterii economice și îmbunătățirii calității vieții populației. Aportul pe care îl aduc aceste instituții 
la dezvoltarea economiei și a țării în întregime face statul mai prosper și stabil, iar  standardul de 
viață al populației va atinge un nivel compatibil  cu demnitatea umă. În prezenta investigație 
informația empirică a fost colectată cu ajutorul metodelor: analiza documentelor statisticii oficiale, 
observața sociologică și ancheta bazată gt chstionar. 

Întreprinderile micului antreprenoriat în Republica Moldova   și-au luat începutul în a doua 
jumătate a anilor 80 ai sec. ХХ. În anul 1987 a fost adoptată Legea URSS “Cu privire la activitatea 
de muncă individuală”, care permitea locuitorilor țării să practice businessul privat. Deja în anul 
1991 pe teritoriul Republicii Moldova funcționau 3250 cooperative, care prestau populației servicii 
și mărfuri de larg consum. Apoi a urmat perioada de o răspândire largă a cooperativelor,  
reorganizarea lor în SRL, SA, întreprinderi individuale etc. Materialele statisticii oficiale 
demonstrează că în anul 2006 în Republica Moldova existau 35,4 mii unități antreprenoriale mici și 
mijlocii. În anul 2018 numărul întreprinderilor mici și mijlocii a constituit 55,7 mii, ceea ce este de 
1,6 ori mai mare față de 2006 sau cu 20,3 mii unități mai multe.[2]. 

Pe parcursul anilor care s-au scurs după 2006 sectorul IMM s-a lărgit și astăzi reprezintă mai 
mult de 98,2% din numărul total al întreprinderilor țării, fiind considerate coloana vertebrală a 
economiei naționale  Având în vedere ponderea scăzută a tineretului printre antreprenori, legislația 
RM prevede măsuri de atragere a persoanelor tinere în business. Legea nr. 179 din 21.07.2016 “Cu 
privire la întreprinderile mici și mijlocii” acordă tinerilor antreprenori în vârstă de 18-35 ani, în 
special celora care pentru prima dată practică activitatea de întreprinzător, un șir de susțineri și 
facilități la desfășurarea afacerilor proprii. „Întreprinderile debutante, se menționează în legea nomi-
nalizată, beneficiază de facilități fiscale sporite, de asistență financiară nerambursabilă și de suport 
informațional, logistic și consultativ pe o perioadă de 3 ani de la data înregistrării de stat” [5]. 

Veniturile din vânzări sau cifra de afaceri este un indicator important,care caracteriziază 
activitatea IMM-urilor și  reprezintă suma veniturilor livrate, lucrărilor executate, serviciilor 
prestate precum și a altor venituri din exploatare, mai puțin rabaturile, remizele și alte reduceri 
acordate clienților. Analiza datelor statistice ne indică că pe parcursul anilor 2006-2018 veniturile 
IMM-urilor din vânzări au crescut constant (cu excepția lui 2009) aproximativ cu 9% anual, de la 
49011 mii lei la finele lui 2006 până la 144159,9 mii lei în 2018 sau aproximativ de 3 ori mai mult. 

Examinarea mărimii ponderii veniturilor din vânzări în totalul întreprinderilor Republicii 
Moldova ne demonstrează altă situație. Din anul 2006 și până în 2014 rata cifrei de afaceri a IMM-
urilor în totalul întreprinderilor s-a micșorat de la 41,8% până la 31,4%. Deabea în anul 2015 s-a 
atins nivelul lui 2006. Aceste informații ne vorbesc de faptul că campaniile mari desfășoară o 
activitate mai amplă, produc mai mult decât IMM-urile, acestea reflectându-se asupra volumului de 
producție a IMM-urilor. Întreprinderile micului business sunt de capacități mici fiind legate 
preponderent de deservire În prezent, partea cea mai mare a lor (20,9 mii unități sau circa 37,5%) 
activează în domeniul comerțului. În industria prelucrătoare sunt încadrate 4,7 mii sau 8,7% din 
total, în agricultură - 4,2 mii (7,5%), iar în construcții – 3,2 mii, ceea ce alcătuiesc 5,7% din 
ansamblul întreprinderilor.  

Un indice important cu ajutorul căruia se măsoară influența IMM-urilor asupra dezvoltării 
economiei țării este ponderea volumului producției lor în PIB. Valoarea acestui indice variază 
semnificativ de la țară la țară. În țările UE sectorul IMM generează 58,4%, în SUA - 43,4%, în 
Japonia - 63,0%, in Republica Sud - Africană - 60,0%, în Rusia - 21,0%, iar în Republica Moldova 
în 2017 forma 28%. 
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 Numărul mediu de angajați  în perioada de gestiune reflectă disponibilul mediu potențial de 
personal aflat într-o întreprindere mică (mijlocie) pe o anumită perioadă de gestiune (lună, 
trimestrul sau an), ținând cont și de intrările și ieșirile de personal care au loc în cursul perioadei 
analizate. Numărul mediu de salariați se referă la personalul permanent, cel cu jumătate de normă și 
cel temporar și include următoarele: salariații, persoanele care lucrează pentru întreprindere fiind 
subordonate ei și care sunt considerate ca angajați prin legislația curentă; proprietari – 
administratori; lucrători angajați în activitățile obișnuite ale întreprinderii și care beneficiază de 
avantaje financiare din partea întreprinderii. Datele statistice reflectă că cel mai mare spor 
potențialul angajaților din IMM-urile Republicii Moldova l-a cunoscut în perioada de până la 2006. 
În anul indicat în IMM-uri erau angajate 323,3 mii persoane, iar pe parcursul următorilor 12 ani în 
aceste instituții au fost ocupate 56-62% din forța de muncă a țării. Din 2006 până în 2009 se 
observă de asemenea o anumită creștere a numărului locurilor de muncă în aceste unități 
economice. În anul 2008, de exemplu, numărul persoanelor angajate în IMM-uri a crescut față de 
2007 cu 3,8%. După aceasta a urmat o perioadă de descreștere neînsemnată,  și numai în anul 2017 
s-a atins nivelul lui 2006 (Tabelul 1). 

Tabelul 1. Evoluția numărului de angajați în cadrul întreprinderilor businessului mic  
în anii 2006-2018 

 
 Numărul de angajați, mii persoane 

Total, Republica 
Moldova 

IMM Ponderea IMM 
în total, % 

2006 574,9 323,3 56,2 
2010 526,2 309,4 58,8 
2015 510,3 317,5 62,2 
2016 512,5 313,5 61,2 
2017 528,6 323,3 61,2 
2018 540,3 328,0 60,7 

Sursa: Biroul Naţional de Statistică. 
https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6408 

Cea mai mare parte a angajaților este concentrată în cadrul întreprinderilor mici. Deși acestea 
constituie numai 20% din totalul IMM-urilor, ele generează 41% locuri de muncă. Întreprinderile 
micro alcătuiesc în sistemul IMM-urilor mai mult de ¾, sau 76,7%. Însă ele angajează numai 29,8% 
salariați, sau mai puțin de 1/3. Cea mai mică pondere printre IMM-uri o formează întreprinderile 
mijlocii - 3,2% din total, însă potențialul scriptic al angajaților constituie 29,3%, ceea ce este de 
aproximativ 10 ori mai mare față de numărul întreprinderilor.  

Creșterea numărului de întreprinderi nu determină întotdeauna și sporirea numărului de locuri 
de muncă. Pe parcursul anilor 2006-2018, numărul întreprinderilor s-a mărit de 1,6 ori , însă cel al 
angajaților nu s-a modificat semnificativ.  Cu atât mai mult că în anii 2009-2014, timp de 8 ani 
consecutivi, acest număr a înregistrat scăderi. 

După cum s-a menționat, în anul 2018 în Republica Moldova se înregistrau 55700 
întreprinderi mici și mijlocii care reprezintă circa 98,7% din numărul total de întreprinderi. Numărul 
IMM-urilor a crescut în 2018 cu 2100 unități față de 2017.  Din numărul total al IMM-urilor 48 000 
sunt din categoria micro, aproximativ 6400 sunt mici, iar 1300 mijlocii. În același timp, numărul 
salariaților care au activat în perioada de referință a crescut cu circa 5000 persoane, urcând la 328 
000. Numărul salariaților în medie la o întreprindere  constituie 6 persoane. 

Despre importanța IMM-urilor pentru economie și sfera socială vorbește faptul că în  mai 
mult de jumătate din raioanele țării ele asigură cu locuri de muncă peste 80% din totalul angajaților, 
iar în 2 raioane, Leova și Basarabeasca, IMM-urile au o cotă de 100% [3]. 

Cu toate că în țară se desfășoară anumite activități pentru ocuparea forței de  muncă, IMM-
urile sunt într-o permanentă căutare de muncitori. Conform informațiilor Agenției naționale pentru 
ocuparea forței de muncă (ANOFM), 94,2% din agenții economici cu care au colaborat Agențiile 
teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (AOFM) pe parcursul a nouă luni ale anului 2018 sunt 
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întreprinderile micro, mici și mijlocii,iar 5,8% sunt întreprinderi mari, cu un număr de personal ce 
depășește 250 de angajați. Ponderea locurilor vacante declarate de întreprinderile micro a fost de 
35,3%. În această perioadă, 4648 unități economice au prezentat și declarat 37642 oferte de locuri 
de muncă. Numărul locurilor vacante s-a mărit cu 1487 față de aceeași perioadă a anului 2017. 
Potrivit Agenției, ocuparea  forței de muncă este strâns legată de repartizarea geografică a locurilor 
vacante și a angajatorilor și variază mult în funcție de domeniul de activitate. Mai mult de 23% 
dintre agenții economici care au declarat locuri vacante la AOFM activează în domeniul comerțului 
cu ridicata și amănuntul. Pe celelalte poziții se situează angajatori ce prestează activități de servicii - 
18,4%, învățământ - 13,0% etc. Aproximativ 82% dintre locurile de muncă vacante au fost 
identificate ca urmare a fluctuației de personal, în timp ce 18% au fost locuri vacante noi create. În 
zonele urbane numărul locurilor vacante înregistrate a crescut cu 1719, ajungând la 32417. În 
mediul rural numărul locurilor vacante s-a diminuat cu 232.  Dacă în 9 luni ale anului 2017 au fost 
înregistrate 5456 locuri vacante în sectorul rural, atunci în 2018 - 5224 locuri vacante. Cele mai 
multe locuri de muncă au fost înregistrate în domeniul industriei prelucrătoare (31,0%) și comerț cu 
ridicata și amănuntul (13,8%). Ponderea locurilor vacante în domeniul industriei prelucrătoare este 
în creștere cu 2,3%. Astfel, dacă în 9 luni ale anului 2017 locurile din acest domeniu atingeau 
28,7%, în 2019 ponderea acestora a crescut la 31,0%. Analizând locurile vacante conform salariilor, 
predomină cele cu salarii mai mari de 3000 lei (42,2%), urmate de cele plătite cu 2000-3000 lei 
(26,1%), salariile în acord (23,2%). Ponderea locurilor vacante cu salarii mai mici de 2000 lei a 
constituit 8,3%. Comparativ cu perioada similară a anului precedent, sunt în creștere locurile 
vacante cu salarii mai mari de 3000 lei - de la 29% la 42,2% [1]. 

Circumstanțele enumerate, și încă multe altele, condiționează faptul că întreprinderile micului 
business într-o economie de piață dezvoltată reprezintă un domeniu decisiv privind ocuparea forței 
de muncă. Despre aceasta ne vorbește și exemplul SUA. În întreprinderile mici și mijlocii din 
Statele Unite ale Americii în perioada 1975-2000 ocuparea populației a crescut cu 82,3% (de la 40,7 
la 74,2 milioane de persoane), în întreprinderile mari acest indicator s-a mărit doar cu 30,3% (de la 
14.2 milioane la 18,2 milioane de persoane). 

O altă trăsătură caracteristică a afacerilor mici și mijlocii privită de pe pozițiile rolului IMM-
urilor în ocuparea forței de muncă este dezvoltarea predominantă a ramurilor care rapid generează 
venit și astfel se răscumpără, adică capitalul introdus în circuit se răscumpăra și revine la etapa lui 
inițială, ocupând poziția de a fi iarăși investit în circuit. Aici calitatea businessului mic constă în 
faptul că la primele etape ale formării lui el preponderent se dezvoltă în comerț și servicii, activități 
profesionale, științifice, tehnice, industria prelucrătoare și agricultură. În așa mod în Republica 
Moldova la aceste ramuri revine mai mult de jumătate din totalul întreprinderilor micului business 
(54%). În aceste ramuri viteza de răscumpărare a capitalului este destul de înaltă, însă ea cuprinde 
puține ramuri.Însă acestea cuprind nu numai multe întreprinderi, ele au și mulți angajați - 52,3% din 
totalul salariaților. Comerțul rămâne cea mai însemnată ramură, în ea activează 26% din totalul 
angajaților. 

Analizând datele statistice, observăm că sectorul IMM este un sistem dinamic, evoluția 
numărului de întreprinderi fiind ascendentă. În funcție de mărimea întreprinderilor: cei mai mulți 
salariați  revin la o întreprindere mijlocie 76,5 persoane, însă ele sunt puține la număr, constituind 
numai 2,3% din totalul IMM-urilor. O întreprindere mică adună în jurul ei 18,4 salariați și acestea 
formează 11,4% din numărul întreprinderilor. Cea mai mare parte a unităților analizate o constituie 
întreprinderile micro - 86,2% din total,ele însă  sunt de mărimi mici,  la o companie revine numai 
câte 2,3% angajați.  

Ceea ce se referă la numărul angajaților în funcție de genurile principale de activitate a IMM-
urilor, vom menționa că cel mai mare număr de angajați revine la o companie din distribuția apei, 
salubritate, gestionarea deșeurilor și activităților de decontaminare. În acest domeniu sunt puține 
întreprinderi, dar salariați sunt mulți. Mai departe urmează întreprinderile din industria 
prelucrătoare, la o companie revin 10,1 angajați. În medie la o întreprindere mijlocie din acest 
domeniu revin 107,5 salariați, la una mică - 20,6, iar la una micro - 2,6 salariați. În continuare 
urmează întreprinderile din agricultură, silvicultură și pescuit. La o unitate economică din această 
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ă cele mai multe companii 
ți,acestea reprezentând micro întreprinderile. O altă categorie de unități 

nd întreprinderi mici cu 41,6% din total. 
Întreprinderile mijlocii formează numai 5%.  Interpretarea dinamicii numărului angajaților la 
întreprinderile supuse cercetării ne indică că numai în 52 de cazuri din 120 (43,3%) pe parcursul 
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activității lor numărul salariaților s
44 (36,7%) a rămas stabil. Din numărul celora care au declarat că numărul angaja
mărit,73% au menționatcă au efectuat această majorare cu 1
8% au notat că au mărit numărul de personal cu mai mul de 101%. Deci, informa
ne permite să concluzionăm că la întreprinderile care au fost supuse investiga
importanți spre crearea multor locuri noi de munc
angajați.  

Deseori, lucrătorii întreprinderilor private sunt reprezenta
antreprenorilor. De regulă, acest tip de lucrători sunt mai responsabili fa
și de business. Atragerea rudelor cele mai apropiate în afaceri contribuie la crearea condi
prielnice pentru  utilizarea forțelor de munc
Angajarea membrilor cuplurilor  oamenilor de afacere în business în pr
explicată de datele obținute la întrebarea:„Cât de activ sunt încadrați în afacerea Dumneavoastr
membrii familiei?”. Răspunsurile responden

Vorbind despre locul familiei în organizarea func
menționa că numai între-o treime din cazuri (31,7%) întreprinderile micului business se bazează pe 
membrii familiilor, 23,3 % au subliniat că familia este implicată în afacere par
că membrii  familiilor  i-au ajutat anterior  la dezvoltarea businessului, iar in prezent nu. Doar 
26,7% din antreprenorii intervievați au declarat c

Figura 2. Participarea membrilor familiilor antreprenorilor în activita
 
  Experiența mondială de dezvoltare a micilor afaceri demonstrează că IMM

active,creează multe noi locuri de muncă de calitate 
muncii numai atunci când ele se bucură de aten
stat.În prezent, micile afaceri din Republica Moldova  simt nevoia de astfel de sus
trebuie să cuprindă  toate direcțiile lor de activitate. La întrebarea „cum considerați, în prezent statul 
trebuie să acorde ajutor întreprinderilor businessului mic 
dat următoarele răspunsuri Figura 3. Datele din figura indicată se referă la perceperea persoanelor 
intervievate a ajutorului pe care ar trebui să
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ților s-a mărit. În 22 de cazuri (18,3 %) acest număr s
44 (36,7%) a rămas stabil. Din numărul celora care au declarat că numărul angaja

ă au efectuat această majorare cu 1-50%, iar 19% - 
8% au notat că au mărit numărul de personal cu mai mul de 101%. Deci, informa
ne permite să concluzionăm că la întreprinderile care au fost supuse investiga

ți spre crearea multor locuri noi de muncă și o creștere considerabil

Deseori, lucrătorii întreprinderilor private sunt reprezentați de membrii familiilor 
antreprenorilor. De regulă, acest tip de lucrători sunt mai responsabili față de îndatoririle de serviciu 

ness. Atragerea rudelor cele mai apropiate în afaceri contribuie la crearea condi
țelor de muncă ale familiei și îmbunătățirea calit

Angajarea membrilor cuplurilor  oamenilor de afacere în business în prezenta investiga
ținute la întrebarea:„Cât de activ sunt încadrați în afacerea Dumneavoastr

membrii familiei?”. Răspunsurile respondenților sunt prezentate în Figura 2. 
Vorbind despre locul familiei în organizarea funcționării întreprinderilor micilor afaceri, vom 

o treime din cazuri (31,7%) întreprinderile micului business se bazează pe 
membrii familiilor, 23,3 % au subliniat că familia este implicată în afacere par

au ajutat anterior  la dezvoltarea businessului, iar in prezent nu. Doar 
ți au declarat că familiile nu i-au ajutat nicicând în business.

 

Participarea membrilor familiilor antreprenorilor în activita

ă de dezvoltare a micilor afaceri demonstrează că IMM
active,creează multe noi locuri de muncă de calitate și plasează în mod reușit cet
muncii numai atunci când ele se bucură de atenția organelor puterii, când ele sunt ocrotite de către 
stat.În prezent, micile afaceri din Republica Moldova  simt nevoia de astfel de sus

țiile lor de activitate. La întrebarea „cum considerați, în prezent statul 
ajutor întreprinderilor businessului mic și mijlociu?” persoanele intervievate au 

dat următoarele răspunsuri Figura 3. Datele din figura indicată se referă la perceperea persoanelor 
intervievate a ajutorului pe care ar trebui să-l acorde statul întreprinderilor micului business.
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a mărit. În 22 de cazuri (18,3 %) acest număr s-a micșorat, iar în 
44 (36,7%) a rămas stabil. Din numărul celora care au declarat că numărul angajaților  s-a 

 cu 51-100%. Numai 
8% au notat că au mărit numărul de personal cu mai mul de 101%. Deci, informația prezentată nu 
ne permite să concluzionăm că la întreprinderile care au fost supuse investigației  s-au făcut pași 

și o creștere considerabilă a numărului de 

ți de membrii familiilor 
ă de îndatoririle de serviciu 

ness. Atragerea rudelor cele mai apropiate în afaceri contribuie la crearea condițiilor 
țirea calității vieții ei. 
ezenta investigație este 
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i întreprinderilor micilor afaceri, vom 
o treime din cazuri (31,7%) întreprinderile micului business se bazează pe 

membrii familiilor, 23,3 % au subliniat că familia este implicată în afacere parțial, 18,3% au notat 
au ajutat anterior  la dezvoltarea businessului, iar in prezent nu. Doar 

au ajutat nicicând în business. 

 
tea businessului 

ă de dezvoltare a micilor afaceri demonstrează că IMM-urile sunt 
șit cetățenii în câmpul 

d ele sunt ocrotite de către 
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țiile lor de activitate. La întrebarea „cum considerați, în prezent statul 
și mijlociu?” persoanele intervievate au 

dat următoarele răspunsuri Figura 3. Datele din figura indicată se referă la perceperea persoanelor 
rilor micului business. 
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Figura 3.Tipul de ajutor pe care statul trebuie să
mijlociu (% fa

Potrivit  rezultatelor  obținute,  circa  65%  dintre  respondenți  au  menționat  c
acorde ajutor businessului mic, dar numai întreprinderilor care produc marfă sau prestează servicii 
și creează locuri de muncă, 18,3% au  declarat  că  de  sus
întreprinderile,  10%  consideră 
încep  activitatea, iar 5% sunt de părerea că nimănui nu trebuie să fie  acordat ajutor, businessul 
singur trebuie să-și rezolve problemele. Prin urmare, mai mult de 93% dintre antrep
intervievați au emis opinia că statul trebuie să sus
acesta,  după  părerea  antreprenorului  L. Pascari din Chi
merite”. În  prezent,  reprezentan
au nevoie de credite ieftine, 21,7% consideră că statul ar trebui să
al IMM-urilor, 18,3% cer ajutorul statului în  luptă  cu  organele  puterii  care  împiedică  
dezvoltarea  businessului,  16,7%  au nevoie de finan
doresc un mediu de afacere sigur. Au mai fost 
piețelor  de  desfacere  (11,7%),  s
activ la ridicarea nivelului de trai al popula

Cercetarea efectuată ne-a permis să adunăm informa
problemele cu care se confruntă în prezent antreprenorii.Aproape jum
(46,7) consideră că cea mai serioasă problemă cu care se confruntă sunt greută
obstacole financiare de obținere a creditelor ieftine, rata înalt
bancare. 43,3% au indicat impozitarea i
situat pe locul trei. Aproape pe fiecare al treilea respondent (28,3%) îl deranjează lipsa pie
desfacere, iar pe fiecare al cincilea (20,0) 
problema principală pentru ei sunt pre
marcat următoarele probleme: nivel scăzut de calificare profesională a lucrătorilor, numărul mare de 
concurenți pe piață, legislația imperfect
obstacole precum: forme necivilizate de concuren
informație despre piață (8,3%), teama de a pierde, de a risca (8,3%).Analiza,examinarea 
rezolvarea problemelor  cu care în prezent se confruntă businessul mic va crea condi
dezvoltare mai rapidă a IMM-urilor,iar în baza acesteia se vor face locuri noi de muncă,mai eficient 
se va utiliza forța de muncăși va crește nivelul de trai al populației.

Investigația efectuată ne
întreprinderilor antreprenoriatului mic în condi
rolului acestora la rezolvarea problemelor ocupării for
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Tipul de ajutor pe care statul trebuie să-l acorde întreprinderilor businessului mic 
mijlociu (% față de numărul celor investigați) 

 
ținute,  circa  65%  dintre  respondenți  au  menționat  c

acorde ajutor businessului mic, dar numai întreprinderilor care produc marfă sau prestează servicii 
ă locuri de muncă, 18,3% au  declarat  că  de  susținere  ar  trebui  s

întreprinderile,  10%  consideră  că  de  ajutor  pot  beneficia  numai  întreprinderile  noi  care  î
încep  activitatea, iar 5% sunt de părerea că nimănui nu trebuie să fie  acordat ajutor, businessul 

și rezolve problemele. Prin urmare, mai mult de 93% dintre antrep
ă statul trebuie să susțină financiar  businessul  mic,  însă  lucrul  

acesta,  după  părerea  antreprenorului  L. Pascari din Chișinău, îl face selectiv, conform „anumitor 
merite”. În  prezent,  reprezentanții  businessului  mic  necesită  ajutorul  statului:  43,3% sus
au nevoie de credite ieftine, 21,7% consideră că statul ar trebui să-și revadă sistemul de impozitare 

urilor, 18,3% cer ajutorul statului în  luptă  cu  organele  puterii  care  împiedică  
ezvoltarea  businessului,  16,7%  au nevoie de finanțări nerambursabile pentru dezvoltare, 15% 

doresc un mediu de afacere sigur. Au mai fost și alte sugestii: puterea să contribuie la formarea 
țelor  de  desfacere  (11,7%),  să  perfecționeze  legislația  IMM-urilor  (6,7%), să contribuie 

activ la ridicarea nivelului de trai al populației (3,3%). 
a permis să adunăm informație din teren și s

problemele cu care se confruntă în prezent antreprenorii.Aproape jumătate dintre antreprenori 
(46,7) consideră că cea mai serioasă problemă cu care se confruntă sunt greută

ținere a creditelor ieftine, rata înaltă a dobânzii pentru împrumuturi 
bancare. 43,3% au indicat impozitarea imperfectă. Birocrația, barierele administrative, corupția s
situat pe locul trei. Aproape pe fiecare al treilea respondent (28,3%) îl deranjează lipsa pie
desfacere, iar pe fiecare al cincilea (20,0) – lipsa susținerii din partea statului. 18,3% au
problema principală pentru ei sunt prețurile înalte la materia primă, resurse, servicii. 16,7% au 
marcat următoarele probleme: nivel scăzut de calificare profesională a lucrătorilor, numărul mare de 

ția imperfectă. Mai puțini au indicat că în activitatea lor întâlnesc a
obstacole precum: forme necivilizate de concurență, acțiunea elementelor criminale (11,7%), puțin

ă (8,3%), teama de a pierde, de a risca (8,3%).Analiza,examinarea 
a problemelor  cu care în prezent se confruntă businessul mic va crea condi

urilor,iar în baza acesteia se vor face locuri noi de muncă,mai eficient 
și va crește nivelul de trai al populației. 
ă ne-a permis să reflectăm particularitățile specifice ale dezvolt

întreprinderilor antreprenoriatului mic în condițiile funcționării sistemului actual de pia
rolului acestora la rezolvarea problemelor ocupării forței de muncă. S-a constatat că micul business  
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l acorde întreprinderilor businessului mic și 

ținute,  circa  65%  dintre  respondenți  au  menționat  că statul ar trebui să 
acorde ajutor businessului mic, dar numai întreprinderilor care produc marfă sau prestează servicii 

ținere  ar  trebui  să  se  bucure  toate  
că  de  ajutor  pot  beneficia  numai  întreprinderile  noi  care  își  
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urilor,iar în baza acesteia se vor face locuri noi de muncă,mai eficient 

țile specifice ale dezvoltării 
ării sistemului actual de piață, creșterea 

a constatat că micul business  

КАТЕГОРИИ], [
ЗНАЧЕНИЕ]%



͉㪠

214 

se dezvoltă cu succes acolo unde el este cerut iar producția (serviciile) lui sunt acceptate de 
populație. Din acest sistem face parte comerțul cu amănuntul și ridicata, serviciile deservirei 
sociale, activitățile profesionale, științifice, tehnice, etc. În aceste ramuri numărul angajaților 
tradițional crește. Businessul mic este capabil să creeze locuri de muncă pentru categoriile de 
populație social neprotejate, să contribuie la dezvoltarea locurilor de muncă organizate de sine 
stătător. Cercetarea prezentă a arătat că acțiunile antreprenoriatului mic și mijlociu asupra utilizării 
forței de muncă are un caracter neordinar. În procesul său de dezvoltare businessul mic atrage tot 
mai multă forță liberă de muncă. În același timp concurența severă din interiorul businessului mic 
așa și cea dintre antreprenoriatul mic și cel mare contribuie la falimentarea, la incapacitatea de 
funcționare a unui anumit număr de întreprinderi mici și pierderea unui număr de locuri de muncă. 
De aici reiese, că este necesar de a crea așa condiții de funcționare a sistemului businessului mic 
care ar proteja forța de muncă iar creșterea ocupării ar deveni un proces stabil. 
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Rezumat: Ştiinţa economică care studiază mediul ca bun public şi sistem bazat pe 
autoreproducţie, aflat în strânsă interdependenţă cu mediul economic. Prin mediu economic se 
desemnează dintr-o perspectivă comună, un sistem bazat pe reproducţie şi dominat de legile 
economice. Asigurarea fundamentării deciziilor privind capitalul productiv şi social în concordanţa 
cu caracteristicile capitalului natural, inclusiv pe baza unei contabilizări ecologice, economice si 
sociale atât pe termen scurt cât şi pe termen lung. Utilizarea resurselor trebuie să vizeze redresarea 
economiei naționale, creșterea competitivității acesteia și, în final, ameliorarea bunăstării 
societății. Necesitatea mișcării României în această direcție se datorează faptului că, în lumea 
modernă, competitivitatea economiei naționale este determinată, în mare măsură, de includerea 
rațională a acesteia în sistemul de relații economice europene, adică participarea României la 
procesele de integrare. 

Cuvinte cheie: resurse forestiere, sustenabilitate, silvicultură, mediu economic.  
 
Abstract: Economic science that studies the environment as a public good and a system based 

on self-reproduction, which is in close interdependence with the economic environment. By 
economic environment it is designated from a common perspective, a system based on reproduction 
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and dominated by economic laws. Ensuring the substantiation of decisions regarding productive 
and social capital in accordance with the characteristics of natural capital, including on the basis 
of ecological, economic and social accounting both in the short and long term. The use of resources 
should aim at restoring the national economy, increasing its competitiveness and, finally, improving 
the welfare of the society. The necessity of Romania's movement in this direction is due to the fact 
that, in the modern world, the competitiveness of the national economy is largely determined by its 
rational inclusion in the system of European economic relations, that is, Romania's participation in 
the integration processes. 

Keywords: forest resources, sustainability, forestry, economic environment. 
 

Introducere 
Necesitatea de a acţiona pentru asigurarea şi garantarea gestionării eficiente și durabile a 

pădurilor în conformitate cu prevederile europene şi internaționale înaintează cerinţe pentru acest 
domeniu. În același timp, punerea în aplicare a modelului extensiv de dezvoltare a pădurilor și a 
managementului forestier în România, precum și abordarea, conform căreia pădurea este 
considerată ca o resursă disponibilă în cantități semnificative și nu este necesar pentru a fi 
conservată și recreată, duce la epuizarea pădurilor accesibile exterminării economice. 

Utilizarea eficientă a resurselor naturale presupune existența unor instrumente și mecanisme 
adecvate de reglementare economică. Echilibrul ecologic este determinat, în mare măsură, de 
prezența și starea pădurilor. Pădurile sunt cele care au suportat daune imense, deoarece suprafața 
lor, în plan mondial pentru perioada istorică previzibilă, s-a redus la jumătate, în special, doar în 
secolul trecut – s-a micșorat cu o treime. [2] Prin urmare, este rațional a evalua potențialul 
resurselor forestiere, în primul rând, din punct de vedere economico-ecologic și, mai apoi, din punct 
de vedere economic. 

 
Rezultate și discuții. 
Actualmente, în componența complexului forestier al României există o multitudine de 

probleme, care stagnează dezvoltarea acestuia. Cele mai evidente sunt: 
• lipsa de precizie a evaluării potențialului de resurse forestiere, controlul insuficient al 

utilizării pădurilor, activitățile forestiere reduse, nivelul tehnic scăzut, deficitul de personal; 
• dezvoltarea insuficientă a capacității instalațiilor pentru o prelucrare avansată mecanică, 

chimică și energetică a materiei prime din lemn. 
Motivul principal al epuizării resurselor forestiere este asociat cu lipsa unor mecanisme 

economic justificate, adecvate condițiilor de piață, cu privire la determinarea volumului de 
gestionare a pădurii în baza sistemului de evaluare a rentabilității economice a resurselor forestiere. 
Profitabilitatea reprezintă atractivitatea economică a resurselor forestiere. Lipsa justificării 
economice și subestimarea factorilor de piață (sau ignorarea completă) reduce eficiența utilizării 
plantațiilor forestiere, ceea ce, în consecință, determină scăderea veniturilor statului. 

În acest sens, se desfășoară o evidență periodică a pădurilor, organizarea utilizării raționale a 
acestora, restaurarea după exploatarea forestieră, împădurirea, inclusiv acțiuni de protecție, îngrijire 
și întreținere a pădurilor, protecție împotriva incendiilor și a dăunătorilor, monitorizarea utilizării 
pădurilor și a terenurilor forestiere pentru optimizarea infrastructurii socio-economice a regiunii, 
ținând cont de potențialul și oportunitățile reale ale sectorului forestier. Produsele lemnoase deţin 
cea mai mare pondere în economia forestieră, iar produsele nelemnoase, deşi au o pondere mai mică 
în economia forestieră, sunt importante prin valoarea lor alimentară şi farmaceutică. 

Astfel, în baza cercetărilor bibliografice anterioare și prezente, putem difini silvicultura drept 
o ramură a producției de materiale, iar conținut principal al ei este reproducerea diverselor 
produse și utilități forestiere, reieșind din scopul economic național al pădurilor. 

Procesul managementului economic al industriilor forestiere și al structurilor sale de afaceri 
devine tot mai dificil din cauza diversității condițiilor de producție. În acest sens, realizarea 
deciziilor economice, luate la diferite niveluri, are o deosebită importanță. Totodată, destul de 
esențiale sunt și aspectele cercetării științifice cu privire la soluțiile optime pentru diverse situații 
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economice – soluții care sporesc eficiența producției și asigură profituri maxime, obținute din 
utilizarea resurselor forestiere cu destinație multifuncțională. 

Gestionarea durabilă a pădurilor constituie un concept prioritar al politicii forestiere la nivel 
național și internațional. Deci, realizarea gestionării durabile forestiere trebuie să asigure o 
interdependență rentabilă pe termen lung între oameni și ecosistemele forestiere, adică să păstreze 
productivitatea ridicată, posibilitatea reînnoirii și nivelul optim al biodiversităţii pe parcursul mai 
multor generații. 

 Analiza cu privire la utilizarea resurselor forestiere ale țării și a impactului acestora este 
condiționată de necesitatea obținerii informațiilor exacte pentru a asigura o dezvoltare echilibrată, în 
general, și a sectorului forestier, în special. Ținând cont de starea mediului și de tendințele sale de 
schimbare în perspectivă, se prezintă o evaluare generală a importanței pădurilor în cadrul 
sistemului de măsuri privind protecția mediului înconjurător ca factor capabil să stabilizeze 
consecințele negative. Pentru studiu sunt folosite date concrete din înregistrarea cadastrală a 
fondului terenurilor forestiere, materialele textuale și cartografice, precum și alte date și indicatori 
din rapoartele respective [3].  

Astfel, sunt prezentate informații ce caracterizează dinamica spațiului forestier din teritoriul 
analizat, stocurile de lemn generale și operaționale, tipurile și volumul de utilizare a pădurii. De 
asemenea, sunt identificați factorii care limitează utilizarea industrială a pădurilor în anumite zone 
ale teritoriului cercetat sau care oferă posibilitatea creșterii acesteia în funcție de perspectivele și 
natura dezvoltării activității economice și a stării mediului înconjurător. 

Statutul specific al întreprinderilor de stat din domeniul silviculturii (ocoalele silvice - OS) 
prezintă o natură dublă: este organismul primar al activității foretiere și, respectiv, gestionează 
entitatea extrabugetară,combinând managementului silvic de stat cu activitate antreprenorială. 
Însăși legislația țării în domeniul cercetat stipulează că administrarea pădurilor constituie 
totalitatea activităţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfăşurate de ocoalele silvice de 
regim şi de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, în scopul asigurării gestionării durabile a 
pădurilor, cu respectarea regimului silvic.  

În România, Ministerul Apelor şi Pădurilor (denumit, în continuare, MAP) realizează politica 
naţională în domeniul managementului silvic, începând cu ianuarie 2017, îndeplinind rolul de 
autoritate de stat, de sinteză, coordonare şi control în domeniul silviculturii [1], astfel:  

✓ realizează politica la nivel naţional în domeniile gospodăririi apelor, silvic şi cinegetic cu 
privire la toate sectoarele şi subsectoarele pe care le administrează, elaborează strategia şi 
reglementările specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor activităţi în cadrul politicii generale a 
Guvernului, asigură şi coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile sale de competenţă, 
îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare, reglementare, monitorizare, inspecţie 
şi control în aceste domenii;  

✓ coordonează activitatea de integrare a cerinţelor privind planificarea strategică, 
managementul fondului forestier şi cinegetic, gospodărirea apelor, hidrologie, hidrogeologie, în 
celelalte politici sectoriale, în concordanţă cu cerinţele şi standardele europene şi internaţionale; 

✓ exercită atribuţiile autorităţii de reglementare în domeniul silviculturii în activităţile de 
formare profesională specifice acestui domeniu; 

✓ elaborează, actualizează şi coordonează strategia forestieră naţională, planul de acţiune în 
domeniul forestier, strategia naţională şi planul de acţiune în domeniul silviculturii;  

✓ exercită atribuţiile prevăzute de lege în vederea asigurării respectării regimului silvic în 
fondul forestier naţional;  

✓ coordonează şi controlează activitatea de elaborare şi avizare, în concepţie unitară, a 
amenajamentelor silvice;  

✓ aprobă solicitările de schimbare a categoriei de folosinţă silvică pentru terenurile forestiere;  
✓ aprobă solicitările de modificare a prevederilor amenajamentelor silvice;  
✓ realizează continuu şi actualizează periodic elaborarea inventarului forestier naţional;  
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✓ aprobă sau avizează, după caz, solicitările de scoatere definitivă sau ocupare temporară din 
circuitul silvic a unor terenuri;  

✓ atestă unităţile specializate pentru activitatea de amenajare a pădurilor, ocoalele silvice şi 
structurile de rang superior;  

✓ atestă persoane juridice pentru lucrări de regenerare, întreţinere a seminţişurilor şi 
plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor;  

✓ organizează şi coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică în 
domeniul silviculturii, sprijină dezvoltarea acestora şi asigură folosirea rezultatelor obţinute la 
fundamentarea măsurilor de gospodărire durabilă a pădurilor;  

✓ elaborează Programul naţional de împădurire conform prevederilor art. 88 alin. (2) din 
Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Conform Codului Silvic, sunt obligatorii administrarea sau asigurarea serviciilor silvice 
pentru fondul forestier naţional, indiferent de forma de proprietate, prin ocoale silvice. 
Administrarea şi serviciile silvice se asigură prin ocoale silvice autorizate, care pot fi [4]:  

➢ ocoale silvice din structura RNP-Romsilva, din structura Regiei Autonome „Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat” şi bazele experimentale, asimilate ocoalelor silvice, din 
structura INCDS, care administrează fondul forestier proprietate publică a statului;  

➢ ocoale silvice de regim, care sunt înfiinţate, în condiţiile legii, de unităţile administrative-
teritoriale, de persoanele fizice ori de persoanele juridice care au în proprietate fond forestier ori de 
asociaţii constituite de către acestea.  

Ocoalele silvice sunt de interes public şi pot asigura administrarea sau servicii silvice şi 
pentru alte suprafeţe de fond forestier, pe bază de contract. Ocoalele silvice de regim pot fi 
constituite de către proprietari sau de către asociaţii de proprietari şi pot funcţiona în subordinea 
unor structuri silvice de rang superior ce dobândesc personalitate juridică din momentul înscrierii în 
Registrul Naţional al Administratorilor de Păduri şi al Ocoalelor Silvice. 

Deci, în contextual administrării pădurilor, constatăm că serviciile silvice sunt activităţile cu 
caracter tehnic desfăşurate de ocoalele silvice de regim sau de Regia Naţională a Pădurilor – 
Romsilva în scopul asigurării pazei şi supravegherii stării de sănătate a pădurilor şi stabilirii 
anuale a lucrărilor silvice prevăzute de amenajamentul silvic, cu respectarea regimului silvic. 

Industria lemnului este una dintre unitățile de producție, care presupune activitatea de 
prelucrare a lemnului, obținut din tăierea intermediară a resurselor forestiere derivate, precum și a 
produselor provenite din utilizarea secundară a pădurii. Menționăm, că trebuie de ținut cont de 
faptul, că producția forestieră, adesea, este o unitate structurală specială ca parte componentă a 
ocoalelor silvice, care, de obicei, sunt întreprinderi forestiere mici și mijlocii. În dependenţă de 
condiţiile de activitate a acestora, în componența ocoalelor silvice pot fi incluse unități de producție 
extrabugetare – angajate în utilizarea resurselor forestiere, prelucrarea lemnului, produselor 
alimentare forestiere, și unități agricole auxiliare și altele – activitățile cărora sunt în concordanță cu 
scopurile și obiectivele ocolului silvic. 

Statul gestionează această ramură a activităților forestiere economice și industriale doar prin 
intermediul sistemului fiscal. Unitățile comerciale ale producției forestiere industriale nu raportează 
autorităților forestiere teritoriale superioare despre rezultatele activităților lor, deoarece se 
autofinanțează, spre deosebire de alte unității structurale din silvicultură. Întreprinderile publice din 
industria silvică are dreptul să vândă produse industriale, achiziționate de aceastǎ, la prețuri de 
transfer, adică la prețurile care reflectă transferul produsului în limitele dreptului de proprietate al 
unei organizații. 

În acest caz, profitul, generat de activitatea antreprenorială a unităților industriale silvice, prin 
decizia conducerii silvice, fie se orientează spre dezvoltarea economiei întreprinderii de stat, fie 
devine o sursă de fonduri proprii. Producția de tăiere a lemnului din cadrul ocoalelor silvice se 
referă la producția industrială și, în present, este cel mai caracteristic tip de activitate a 
organizațiilor cu răspundere limitată pe teritoriul zonelor forestiere. 
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Zonele pădurilor se caracterizează atât printr-un grad înalt al economiei agricole și silvice, cât 
și prin prezenţa unui număr mare de populație. Pe lângă satisfacerea necesităților în aprovizionarea 
cu lemn, pădurile au o conservare imensă de apă, iar câmpul – o protecție a solului și o valoare 
sanitaro-igienică. Această particularitate forestier-economică, desigur, are impact asupra naturii și a 
structurii întregului sector forestier al economiei țării. În condițiile actuale, este dificil să ne 
imaginăm elaborarea metodelor de gestionare competentă din punct de vedere ecologic a zonelor 
forestiere în afara tehnologiilor informaționale moderne. 

Principalii factori, care au determinat apariția problemelor sistemice în dezvoltarea 
complexului forestier, sunt următorii: 

1. Capacitatea insuficientă a pieței interne în produsele din hârtie, cauzată de nivelul scăzut al 
puterii de cumpărare a populației din ultimii 10 ani. 

2. Deficitul puterii de prelucrare profundă a lemnului, capabilă să prelucreze în mod 
competitiv produsele de calitate inferioară, a celor de foioase și de mărime mică, precum și a 
deșeurilor provenite din exploatațiile forestiere și lemn prelucrat. 

3. Activitatea inovatoare și atractivitatea investițiilor insuficiente. 
Atractivitatea investițională insuficientă este asociată cu lipsa mijloacelor financiare pentru 

dezvoltarea producției cu capacităţi de capital pentru prelucrarea chimică a lemnului cu termen 
mare de rambursare, lipsa infrastructurii dezvoltate de transport; piața de materii prime forestiere 
lipsită de transparență. 

Remarcăm factorii cu impact pozitiv al prezenţei și naturii de prelucrare: volumul în raport cu 
prelucrarea, diversificarea sectorială și de produse, mărimea valorii adăugate a produselor; şi 
factorii cu impact negativ – epuizarea resurselor forestiere, inclusiv reducerea comercializării 
standurilor forestiere, în special în zonele cu dezvoltare îndelungată şi tehnologia uzată a 
întreprinderilor forestiere mici și mijlocii. 

Pe lângă factorii ce se referă la starea resurselor forestiere și la eficiența producției în sine, 
menţionăm şi factorul instituțional al regimului nefavorabil de creditare, care creează deficit de 
resurse financiare și condiţionează stagnarea dezvoltării tehnologice. Multe întreprinderi nu pot 
atrage volumul suficient de fonduri împrumutate necesare pentru dezvoltare și deservirea creditelor, 
de aceea sunt constrânse să desfășoare activitatea economică cu echipamente uzate tehnic. 

Existența diverselor abordări științifice, a gamei largi de materiale teoretice și a varietăţii de 
factori, care influențează activitățile întreprinderii, nu permite formularea unei singure abordări a 
managementului protecției mediului înconjurător, care, respectiv, are impact direct asupra formării 
și dezvoltării sistemului ecologico-economic al unei întreprinderi industriale. 

 
Concluzii 
 În contextul dat devine oportună revizuirea și corectarea legislației naționale cu referire la 

sectorul forestier al României în concordanță cu cea de nivelul european și mondial. Acest fapt va 
face posibilă realizarea unei politici net efective în domeniul dat.  

Pe lângă direcțiile generale de dezvoltare a sectorului forestier al țării, considerǎm necesar de 
a evidențiă recomandările practice pentru îmbunătățirea politicii forestiere și a condițiilor de 
reglementare în domeniul gestionării resurselor forestiere. Acestea sunt asociate cu: dezvoltarea 
instituției de îndrumare în organele executive care gestionează complexul forestier și întreprinderile 
forestiere și creșterea semnificativă a termenului de închiriere a fondului forestier. 
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Absract: Sarcina marketingului este de a satisface nevoile consumatorului şi de a aduce 

totodată profit. Comunicarea avantajelor unui produs sau a ideilor deosebite despre el este un 
aspect foarte important al marketingului, aspect care devine în prezent tot mai dificil. Dezvoltarea 
unei strategii promoţionale şi a componentelor ei a devenit azi mai importantă ca niciodată în 
activitatea de marketing. Marketingul implică astăzi mai mult decât dezvoltarea unui produs bun, 
decât stabilirea unui preţ corect şi decât asigurarea rapidă a disponibilităţii lui pentru consumator. 
Acestea sunt insuficiente pentru a genera suficiente vânzări şi profituri. Mulţi dintre consumatorii 
potenţiali nu vor deveni niciodată conştienţi de existenţa unui anumit produs, iar alţii nu vor fi 
convinşi de avantajele lui. 
Cuvinte cheie: Marketing, politică promoțională, strategie, strategie promoțională 

 
Absract The task of marketing is to meet the needs of the consumer and to bring profit. 

Communicating the advantages of a product or the special ideas about it is a very important aspect 
of marketing, which is becoming increasingly difficult today. Developing a promotional strategy 
and its components has become more important today than ever in the marketing activity. 
Marketing today involves more than the development of a good product, than establishing a fair 
price and ensuring the rapid availability of it for the consumer. These are insufficient to generate 
sufficient sales and profits. Many potential consumers will never become aware of the existence of a 
particular product, and others will not be convinced of its benefits. 
Keywords: Marketing, promotional policy, strategy, promotional strategy 

 
Marketingul modern are nevoie nu numai de cererea pentru o marfă bună, ci şi de 

acceptarea acesteia de către consumatori. Întreprinderile care intenţionează să-şi păstreze o poziţie 
bună pe piaţă trebuie să se implice într-o activitate complexă de comunicare şi să asigure o 
comunicare eficienţă cu beneficiarii. În acelaşi timp, în procesul de comunicare cu piaţa şi mediul 
extern, nu trebuie să existe nimic întâmplător. În prezent există o necesitate de a stabili relaţii 
internaţionale între producător şi clienţi, de o permanentă comunicare cu mediul extern, care 
presupune o informare atentă a consumatorilor potenţiali şi a intermediarilor, acţiuni specifice de 
influenţare a comportamentului de cumpărare şi de consum, de sprijinire a procesului de vânzare. 
Toate aceste activităţi au devenit o necesitate de prim ordin, alcătuind politica promoţională. 

Abordarea strategică în comunicarea de marketing reiese din necesitatea evidenţei depline 
a strategiei activităţii de marketing, luând în consideraţia particularităţile dezvoltării întreprinderii 
concrete.  

Diversitatea acţiunilor promoţionale, ca şi modalităţile şi căile de materializarea acestora în 
practică, solicită numeroase studii, analize şi previziuni care să stea la bază fundamentării 
alternativelor strategice promoţionale. În această privinţă, se cer analize atent atât caracteristicile 
care definesc importanţa şi determină eficienţa fiecărei componente promoţionale în parte, cât şi 
efectele interacţiunii lor, apelându-se la un ansamblu de indicatori cum sunt: natura mesajului, 
audienţa şi credibilitatea în rândul publicului, flexibilitatea şi durata de acţiune, bugetele necesare şi 
controlul asupra rezultatelor [2, p. 520]. 

Strategiile promoţionale pe care le poate folosi o firmă se pot grupa după mai multe criterii, 
în funcţie de care pot fi formulate alternative strategice specifice. 

a) În funcţie de obiectivele urmărite în desfăşurarea activităţii promoţionale, producătorii şi 
/ sau distribuitorii au la bază două alternative strategice: 
� strategia de „atragere”(„pull” strategy), care este orientată spre cerere, urmărind, prin 
intermediul unor acţiuni puternice de publicitate şi promovarea vânzărilor, crearea cererii sau 
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creşterea ei. Scopul acestei strategii este de a declanşa la consumatorii potenţiali interesul şi dorinţa 
de cumpărare şi, respectiv, cumpărarea produsului sau produselor promovate; 
� strategia de„împingere”plasează în centrul activităţii de promovare pe vânzător şi ceilalţi 
angajaţi, care vin în contact direct cu clienţii, încercând să ajute vânzarea prin „împingerea” 
produsului de-a lungul canalelor de distribuţie către consumatorii finali. 

Unele firme mici prestatoare de servicii turistice optează exclusiv pentru strategii de 
împingere, altele – specializate în activităţile de marketing direct – optează numai strategii de 
atragere; dar majoritatea firmelor folosesc o strategie combinată, apelând la publicitatea în 
mass-media pentru a atrage consumatorii spre produsele sale, dar şi la o forţă de vânzare numeroasă 
şi la acţiuni de promovare comercială pentru a-şi împinge produsele către consumatori. 

Alegerea instrumentelor promoţionale, combinarea corespunzătoare a lor şi repartizarea 
adecvată a cheltuielilor diferă, pe de o parte, în funcţie de gradul de pregătire a cumpărătorului, iar, 
pe de o parte, de etapa din ciclul de viaţă a produsului [2, p. 536]. 

Dacă alegerea instrumentelor promoţionale se face în funcţie de gradul de pregătire a 
consumatorului, specialistul de marketing trebuie să ştie: că publicitatea, împreună cu relaţiile 
publice, au un efect net superior în procesul de conştientizare şi cunoaştere în raport cu „vizitele” 
efectuate de personalul de vânzări; că plăcerea, preferinţa şi convingerea consumatorului sunt 
influenţate mai mult de vânzarea personală, urmată îndeaproape de publicitate.  

Ca urmare, în prima parte a procesului decizional de cumpărare, instrumentele de promovare 
cele mai eficiente vor fi publicitatea şi relaţiile publice, iar partea a doua a procesului decizional 
trebuie să fie dominată de vânzarea personală. 

Dacă alegerea instrumentelor promoţionale au ca punct de reper etapele ciclului de viaţă a 
produsului, atunci: 

 în etapa lansării, publicitatea şi relaţiile publice contribuie la informarea consumatorului în 
privinţa existenţei produsului, în vreme ce vânzarea personală va trebui să convingă comercianţii 
spre a-l pune în vânzare;  

 în etapa creşterii, se amplifică funcţiile publicităţii şi ale relaţiilor publice; 
 în etapa maturizării,intră serios în rol promovarea vânzărilor, pentru ca, 
 în etapa declinului, publicitatea să fie solicitată pentru a menţine produsul în consum, 

amintind, cu deosebire, calităţile lui [3,p.220]. 
b) După modul de desfăşurare în timp, delimităm: 

� strategia pe termen lung, care are ca obiective imaginea firmei şi a mărcii, cucerirea unor 
segmente de piaţă şi extinderea cotelor de piaţă deţinute; 
� strategia pe termen mediu, în cadrul căreia apar, cu deosebire, preocupări pentru câştigarea 
unor noi segmente de clienţi (fie din rândul nonconsumatorilor relativi, fie din rândul clienţilor 
firmelor concurente), păstrarea clienţilor fideli, amplificarea prestigiului produselor de piaţă; 
� strategia pe termen scurt priveşte sporirea vânzărilor sezoniere, dimensionarea stocurilor 
etc. 

c) După rolul activităţii promoţionale, deosebim: 
� strategia defensivă, orientată spre cerere, în care firma încearcă să-şi apere şi să-şi menţină 
poziţia de piaţă, folosind, în acest scop, publicitatea sau promovarea vânzărilor; 
� strategia ofensivă presupune utilizarea unui ansamblu de instrumente promoţionale, dar şi a 
unui buget adecvat. De aceea, o asemenea strategie se justifică numai dacă există graniţa obţinerii 
unei cote de piaţă ridicate. 

d) După gradul de adaptare la diferite pieţe sau segmente de piaţă, întâlnim: 
� strategia diferenţială, care conţine alternative şi mijloace caracteristice pentru fiecare piaţă 
în parte, în funcţie de particularităţile lor; 
� strategia nediferenţială, care se adresează tuturor pieţelor, tuturor consumatorilor 
potenţiali pentru a-i determina să devină cumpărători efectivi. 

e) După gradul de implicare a firmei în acţiunile promoţionale,delimităm: 
� strategia implicării exclusive, când, prin forţe proprii, firma îşi organizează toată 

activitatea promoţională, implicând resursele sale materiale,umane şi financiare; 
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� strategia implicării parţiale; 
� strategia neimplicării, când firma apelează la instituţii specializate, care, pe baza 

unui contract, realizează întreaga activitate promoţională a acesteia. 
În cazul activităţii promoţionale există câteva nivele şi criterii, în funcţie de care sunt 

formulate tipurile de strategii promoţionale (figura 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura1.Tipologia strategiilor promoţionale după diverse criterii [3, p. 224]. 
Astfel, după criteriul „obiectivelor globale ale activităţii promoţionale” întreprinderea 

poate opta pentru orientarea eforturilor spre realizare a următoarelor strategii: promovării imaginii 
sale globale în cadrul mediului extern; promovării exclusive a produsului oferit pieţei; extinderii 
imaginii întreprinderii. Aceste variante de strategii pot servi în continuare pentru formularea altor 
strategii: de stimulare a cererii, ofertei, de stabilizare a vânzărilor etc [3 p. 225].  

Alt criteriu important este „modul de desfăşurare în timp a activităţii promoţionale” 
presupune desfăşurarea unei strategii a activităţii promoţionale permanente prin eforturi financiare 
importante, precum cu realizarea strategiei activităţii promoţionale intermitente a unor acţiuni 
promoţionale, dictate de factorii sezonieri, întâmplători sau anumitor situaţii conjuncturale. 

Referitor la criteriul „rolul activităţii promoţionele” se poate adopta o strategie ofensivă de 
pătrundere şi cucerire a unei pieţe prin utilizarea masivă a mijloacelor promoţionale cu un buget 
considerabil. În caz când evoluţia pieţei indică o stagnare sau un declin, iar condiţiile de concurenţă 
sunt aspre întreprinderea înaintează o strategie defensivă (de apărare) pentru a-şi menţine poziţia pe 
piaţă. 

Un compartiment strategic poate fi pornit de la criteriul „poziţia ocupată de întreprindere 
în cadrul pieţei” în care întreprindea poate opta pentru o strategie promoţională: concentrată 
(orientată spre un singur segment de piaţă); diferenţiată (îşi va adapta acţiunile potrivit 
caracteristicilor fiecărui segment de piaţă); nediferenţiată (se adresează la întreaga piaţă). După 
criteriul „sediului activităţii promoţionale” poate fi adoptată decizia cu forţe proprii în cadrul 
întreprinderii sau de apelat la instituţii specializate (agenţie de publicitate etc).[1] 
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Strategia comunicării de marketing reiese din necesitatea creării unui sistem 
comunicaţional eficient fără contradicţii interioare . 

Argumentarea deciziilor strategice în domeniul comunicaţiei depinde de contactele 
personale ale lucrătorilor întreprinderii cu consumatorii şi de contactele impersonale stabilite prin 
publicitate şi alte mijloace (tabelul 1). 

Tabelul 1. Caracteristica comunicaţiilor personale şi impersonale 
Elementele procesului 

de comunicare 
Comunicarea personală Comunicarea impersonală 

1. Emiţător  Identificarea directă cu 
interlocutorul 

Cunoaşterea componenţei 
auditoriului de contact 

2. Comunicare Comunicare mobilă. Multe 
argumente, comunicare 
necontrolată după formă şi 
conţinut 

Comunicare omogenă 
(similară). Puţine argumente, 
comunicare controlată după 
formă şi conţinut 

3. Canale de comunicare Contacte personale. Puţine 
contacte într-o unitate de timp 

Contacte impersonale. Multe 
contacte într-o unitate de timp 

4. Auditoriul de contact Consecinţe slabe. Atenţie 
sprijinită uşor 

Consecinţe forţe. Atenţie 
sprijinită cu dificultăţi 

5. Eficienţă E posibilă reacţia imediată Reacţia imediată e imposibilă 
Sursa:elaborat de autor 
Scopul strategiei comunicării de marketing este crearea premiselor (punctelor de plecare) 

favorabile comunicaţiilor pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor strategice a activităţii de 
marketing la întreprindere prin utilizarea elementelor principale ale comunicării de marketing: 
publicitatea, stimularea vânzărilor, propagarea şi vânzarea personală . 

Elaborarea unei strategii comunicaţionale de marketing cuprinde următoarele etape (figura 
2). 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 Etapele elaborării strategie comunicării de marketing  
Sursa: elaborat de autor 

 
Elaborarea strategiei promoţionale (de comunicare) prezintă un proces complex, dificil de 

realizat, dar este posibil. Acest proces necesită o cunoaştere în detaliu a mediului economico-social, 
mediului concurenţial, comportamentelor de consum, precum şi mecanismelor acestora. Fiecărei 
componente a mixului de marketing îi sunt caracteristice numeroase opţiuni strategice, menite să 
orienteze eforturile de marketing prin care întreprinderea se implică în cadrul pieţei. 

În societatea contemporană strategiile netradiţionale de reclamă au devenit metode foarte 
populare de atragere a atenţiei şi de diferenţiere. Lipsind o abordare globală, conţinutul teoretic este 
foarte fragmentat, diferiţi autori descriind doar o parte a tematicii, aceasta fiind mai degrabă tratată 
prin exemple elocvente. Totodată, cercetătorii au identificat şi au analizat factorii care contribuie la 
dezvoltarea direcţiei respective în reclamă.  

Pe plan mondial, strategiile neconvenţionale se utilizează de timp mai îndelungat decât pe 
piaţa naţională. Reclama inovativă a devenit un element important în strategia promoţională a 
companiilor din toată lumea. Prin intermediul strategiilor neconvenţionale se face publicitate la un 
şir larg de produse şi servicii. 

Comparativ cu situaţia de la noi, putem menţiona că strategiile netradiţionale sunt, de 
obicei, îndreptate spre domeniul social, iar mesajele sunt scurte şi oarecum puţin diferenţiate. 
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În sfera comercială se utilizează, în special, product placementul, social media marketing şi 
guerilla marketing. Tacticile respective sunt eficiente şi ar merita să fie aplicate de către mai multe 
organizaţii. 

În mod natural, se recomandă implementarea unui spectru mai amplu de strategii de 
reclamă neconvenţionale: 

• pentru sfera socială, gradul de informare şi pentru a sensibiliza, publicitatea de şoc 
este o soluţie pe care oamenii nu o vorignora; 

• pentru sectorul comercial, social media prezintă un interes deosebit, pentru că 
acestea oferă o colecţie unică de date despre interesele şi profilurile utilizatorilor. De asemenea, 
marketingul viral este o opţiune inspirată, nu este privit ca publicitate, ci ca o sursă de informare ce 
contribuie la interacţiune. Un conţinut într-adevăr interesant pentru a atrage atenţia consumatorului 
este oferit de tacticile de gherilă. 

O condiţie necesară pentru ca o campanie publicitară să fie eficientă este combinarea 
reuşită dintre imaginaţie, inovare şi cunoaşterea consumatorilor. Succesul acţiunilor promoţionale 
depinde nu de cantitatea mijloacelor folosite, ci de calitatea şi consecvenţa acestora. În concluzie, 
un mesaj bine gândit de educare a publicului şi de responsabilizare a populaţiei ar putea aduce 
beneficii mai mari decât un şir larg de tehnici dispersate temporal şi lipsite de legătură. Astfel, 
trebuie să avem publicitate potrivită la locul potrivit. 

În ansamblu, strategiile neconvenţionale reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de 
atingere a scopurilor promoţionale şi o modalitate persuasivă şi ingenioasă de exprimare, cu o mare 
încărcătură informaţională şi emoţională. 

În concluzie, trebuie să remarcăm faptul că întreprinderile care doresc să fie competitive 
trebuie să elaboreze și respectiv aplice strategii promoționale astfel încât să poată vinde mărfurile 
sale și să tragă clienții. Focusându-se pe un marketing promoțional, întreprinderile trebuie să fie 
apte de a se adapta la necesitățile și dorințele clienților săi astfel satisfăcându-le preferințele sale și 
atingând nivelul de satisfacție al clienților. În condițiile actuale, pe piață vor putea rezista doar acele 
întreprinderi care vor implementa strategii promoționale consolidate. 
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PUTEREA DE NEGOCIERE –SUCCESUL MANAGERULUI CONTEMPORAN 
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Abstract: Una dintre abilitățile managerului contemporan este puterea de negociere. Acest 

fapt nu doar este considerat un element important în gestiunea afacerilor, dar și o necesitate în 
mediul de afaceri. Autorul încearcă să convingă că principala latură în evoluția managementului 
contemporan este totuși factorul uman și abilitățile sale. Abordarea importanței factorului uman în 
administrare a fost identificat în prima etapă a evoluției științei manageriale, care pe parcurs a fost 
perfecționată, completată și substituită, dar într-un final s-a constat că dominanta este a omului. În 
articol sunt arătate calitățile personale ale managerului ce contribuie la formarea reușitei în 
administrare, iar puterea de negociere fiind una dintre primele. 
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Cuvinte cheie: negociere, management, abilități, administrare 
 
Abstract: One of the skills of the contemporary manager is the bargaining power. This fact is 

not only considered an important element in business management, but also a necessity in the 
business environment. The author tries to convince himself that the main aspect in the evolution of 
contemporary management is, however, the human factor and its abilities. Addressing the 
importance of the human factor in administration was identified in the first stage of the evolution of 
managerial science, which over the course was perfected, completed and substituted, but in the end 
it was found that the dominance is human. The article shows the personal qualities of the manager 
that contributes to the formation of success in administration, and the bargaining power is one of 
the first. 

Keywords: negotiation, management, skills, administration 
 
Introducere 
 Tot mai des în condițiile actuale ne ciocnim cu efectul aprecierii capacității manageriale. În 

deosebi când evidențiem performanțele unui manager în raport cu munca depusă, iar rezultatul fiind 
reprezentat de întreprinderea sau compania competitivă pe piață. Indiferent de mărimea sau 
domeniul de activitate al acesteia procesul managerial și efortul managerului sunt aceleași, evident 
că riscurile, intensitatea și echipa managerială sunt multiplicate în rest responsabilitatea, seriozitatea 
și competențele au aceiași intensitate. Administrarea poate fi considerată drept activitate 
profesională de a gestiona organizația în condiții de risc și incertitudine, prin libertatea în luarea 
deciziilor strategice și tactice. Pornind de la ceastă afirmație argumentăm că managerul în procesul 
de organizare demonstrează  abilitatea de a atinge obiective, direcționând activitatea oamenilor, care 
lucrează în organizație prezentând propriile caracteristici și abilități individuale. În condițiile actuale  
procesul de integrare prin care managerii pregătiți profesional formează și gestionează 
întreprinderile este puterea de negociere  prin care se dezvoltă modalități de realizare a obiectivelor 
acestora. Negocierea poate fi cel mai simplu definită ca o discuţie între două sau mai multe 
persoane care încearcă prin acest proces de comunicare să rezolve conflicte de interese existente 
intre ei, dar în condițiile actuale aceasta se manifestă tot mai mult drept metodă de dominare a unor 
procese legate de administrarea, gestionarea și convingerea mediului intern și extern al 
întreprinderii.  

Rezultate și discuții 
Multitudinea tratării acestui fenomen de-a lungul evoluției sale în diverse științe tot mai mult 

convinge autorul de afirmația asupra genului de putere. Pornind de la aceste elemente, poate fi dată 
o nouă definiţie procesului de negociere şi anume: stabileşte anumite obiective, pretenţii pe care 
încearcă să le materializeze. J.F. Kennedy afirma în 1961: “Nu negociaţi niciodată fără teamă.”, 
aceasta ne convinge că există o putere a negocierii care poate să ne influențeze sau să ne domine. 
Un alt argument adus puterii de negociere a managerului este dată de literatura relativ bogată în 
diferite accepţiuni ale conţinutului negocierii : În Oxford English Dictionary negocierii, mai ales ca 
activitate diplomatică, i se acordă un conţinut în care “Diplomaţia este definită ca management a 
relaţiilor internaţionale prin negociere”.  

Deci conchidem că negocierea nu este doar un proces reciproc avantajos atins de un acord, 
tratat sau tranzacție ci și o metodă de influență asigurată de puterea de dominantă. Am ajuns la 
dilema, când abordarea managerială reprezintă o dominantă psihologică, ce sporește eficiența 
activității afacerilor.  
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Figura 1. Elementele definitorii ale managerului în asigurarea Puterii de negociere 
Orice individ posedă într-o măsură apreciabilă capacitatea de a fi creative por fi recunoscute 

după modul cum gândesc şi acţionează, iar managerului îi sunt aceste calități înnăscute, ceia ce îl 
deosebește de restul. Unul dintre elementele fundamentale ale managerului se consideră capacitatea 
de a fi creativ, ce variază de la o persoană la alta sub influenţa unui ansamblu de factori, dintre care 
menţionăm ca deosebit de important competențele primite. Faptul că nu se întâlneşte la orice fiinţă 
umană - generarea ideilor noi, dovedește că managerul ce posedă aceste calități face parte din așa 
numita elită sau lider, ce îi va permite ulterior să folosească aceste instrumente în crearea puterii de 
negociere. Capacitatea de a negocia și a influența la un manager, por fi recunoscute după modul 
cum gândesc şi acţionează aceștia la disponibilităţii şi deprinderii de a privi cu ochi cercetători 
situaţii, fenomene, informaţii evidente, cele care se presupun înţelese de la sine. Puterea de 
negociere a managerului se identifică și manifestată în obişnuinţa de a opera cu concepte şi 
informaţii indiferent de metodele de rezolvare, fapt ce denotă p persoană puternică. Persoanele care  
acceptă experienţe noi, demonstrează calitate ce se fundamentează de fapt pe precedente, iar această 
demonstrează experiența bogată și intuiția dezvoltată. Puterea managerului cu capacitate de 
convingere se ascunde în  motivarea puternică pentru succes şi forţă de convingere indiferent de 
presiuni şi conflicte.  

 Orice întreprindere este constrânsă să accentueze asupra creativităţii manageriale, întrucât 
reprezintă suportul fundamental al inovării, cea care interesează cu prioritate fondatorul. De fapt se 
consideră că inovația este funcția managerului care ar fi obligat la o analiza critică a situaţiei 
concurenţiale a firmei, selectarea măsurilor importante ce trebuie aplicate în scurt timp. Evident că 
managerul modern are un pronunţat caracter creativ. Managerul este un tip independent în 
activitatea sa profesională, care vizează realizarea, în procesul oricărei activități economice, a unei 
companii ce operează în condiții de piață, obiective definite prin utilizarea rațională a resurselor 
materiale și de muncă, utilizând principiile, funcțiile și metodele mecanismului de management 
economic cu implicarea capacității de convingere prin puterea de negociere. Această afirmație arată 
cât de importantă este profesia de manager și ce poate face un profesionist în condițiile în care 
deține puterea de negociere. Dar pentru a atinge un nivel înalt în management prin puterea de 
negociere, trebuie să fie clar cunoscute funcțiile și sarcinile în confront cu problema. Un manager 
trebuie să fie un lider, iar sarcina principală a lui este de a face afaceri cu ajutorul altor persoane, 
inclusiv munca în echipă, iar de posibilitățile de a influența psihologic prin capacitatea de 
convingere ceilalți nu trebuie să-și dea seama, altfel controlul nu va fi deținut. Puterea de negociere 
nu poate fi definită prin careva formulă, dar aceasta poate fi asociată cu o pricepere, abilitate sau 
talent înnăscut.  
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Figura 2. Sursele puterii de negociere a managerului de performanță 

Savanții consideră că unii sunt norocoși pentru că o au de la natură, iar alții prin inteligență 
pot să-o dobândească, iar unora niciodată nu le va fi pe măsură. În principiu puterea de negociere 
reprezintă un mixt al unui manager iscusit de a reacționa în condiții de incertitudine cu maximă 
siguranță pentru a atinge acele aspirații și obiective, pe care alții nici nu le pot defini. Este o 
dimensiune limitată, ce asigură un spirit de încredere în capacitățile personale și totodată o reușită 
de excelență profesională. Un astfel de gen de manager persistă în condițiile actuale, iar descrierea 
lui nu este dezvoltată și cercetată, fapt pentru care nu reprezintă încă interes pentru publicul larg, cu 
toate că unii invidiază performanțele managerilor de succes și consideră că au fost școliți divers sau 
au acumulat competențe în țări care nu există. Sunt niște elemente încă puțin studiate datorită 
complexității abordării și comportamentului imprevizibil, cu alte cuvinte încă nedescoperite.  

Concluzii 
Din toate vremurile, conducătorii au fost obsedați de putere și au inițiat astfel de studii, dar își 

doreau să le folosească în alte direcții, decât atingerea obiectivelor de performanță managerială 
pentru eficiență economică. Există și avantaje, privind cunoașterea capacității de dominantă – un 
rezultat cu minimum efort, dar totodată putem spune că reprezintă și un dezavantaj sau mai grav un 
pericol în cazul în care poate fi folosit drept armă. Oricum societatea se dezvoltă, iar un prim pas 
pentru un management de performanță îl considerăm puterea de negociere. 
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Abstract: the article considers the development of ecological tourism in the Republic of Tatarstan. 
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Аннотация: в статье рассмотрено развитие экологического туризма в Республике 
Татарстан. Изучены природные ресурсы, способствующие развитию экологического 
туризма. Выявлены проблемы и предложены перспективы дальнейшего развития 
экологического туризма в регионе. 
Ключевые слова: туризм, природные ресурсы, экологическая культура, Республика 
Татарстан, природо-охранная зона. 
 

Введение. Экотуризм сегодня – наиболее динамично растущий сектор в индустрии 
туризма. Согласно данным Всемирной туристической организации, в мире на долю 
экотуризма приходится 12-15% туристов. Ежегодно число экотуристов увеличивается на 25-
30%  

Подобному изменению отношения к туризму и экологии в целом способствуют два 
обстоятельства:  

1. Тенденции все большего ухудшения экологической обстановки в мире, что влечет 
за собой вопросы более пристального внимания к вопросам экологии и сохранения особых 
территорий. 

2. Развитие экологического образования и воспитания [3]. 
3. Развитие туризма как развивающегося перспективного сектора сферы услуг. 
Целью экологического тура для туриста может быть «экологическое образование, 

повышение культуры взаимоотношений с природой, усвоение этических норм поведения в 
природной среде, воспитание чувства личной ответственности за судьбу природы, а также 
восстановление духовных и физических сил человека, обеспечение полноценного отдыха в 
условиях естественной природной среды» [3].  

Цель для организатора экотура – получение финансовых средств для поддержания 
системы сохранения территории (ландшафта).  

В настоящее время эти цели чаще декларируются и реже реализуются на практике, 
поскольку экологический туризм, находясь на этапе становления, слабо защищен как 
законодательно, так и культурно от рыночной экономической деятельности, которая по-
прежнему имеет преимущества перед социальными и экологическими императивами. 

Основной гипотезой исследования является  то, что экологический туризм является 
связующим звеном между гармоничным существованием человека и окружающего мира  
через экологическое образование и воспитание в сопровождении соответствующих туров и 
организации отдыха.  
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Основная часть. Татарстан является одним из лидеров среди регионов России в 
сфере туризма. Особенности развития экотуризма в Татарстане представлены на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. Особенности развития экотуризма в Татарстане. [3] 
Все эти особенности позволяют Республике Татарстан выделяться на туристском 

рынке, а растущая популярность экотуризма в мире обязывает Татарстан не отставать и 
обеспечить своевременное вхождение в этот процесс. 

Для организации экологического туризма, как и во всем мире, в республике Татарстан 
самым широким образом используются особо охраняемые природные территории. Они 
служат территориальным ресурсом экологического туризма. Одним из важнейших видов 
деятельности помимо охраны природных территорий для администраций особо охраняемых 
природных территорий является эколого-просветительская работа с населением. 

Географические, климатические и природные условия Республики Татарстан дают 
полное основание говорить о большом потенциале региона в сфере развития экологического 
туризма. В республике Татарстан насчитывается 80 объектов экологического туризма, 
имеются прекрасные условия для охоты и рыбалки, для отдыха и лечения. В республике 
можно заняться активным отдыхом. Камско-Устьинский гипсовый рудник, представляющий 
интерес для скалолазов и спелеотуристов, многочисленные реки и озера для любителей 
яхтспорта и сплавов. Впечатляют и современные горнолыжные комплексы «Свияжские 
холмы» расположен в Верхнеуслонском районе города Казань и комплекс «Ян» расположен 
в городе Альметьевск. 

В настоящее время в республике насчитывается 126 памятников природы, в том числе 
19 лесных, 12 ботанических, 8 зоологических, 7 геологических, 13 комплексно-
ландшафтных; кроме того, 29 рек и 33 озера. В Татарстане располагаются Волжско-Камский 
государственный заповедник, национальный парк «Нижняя Кама», дендрологический сад, 30 
заказников, 3 курортные зоны.  

Выделяются несколько туристских зон и центров, которые имеют международное и 
федеральное значение. Например, Казань и близлежащие республиканские туристские 
центры, расширяющие туристскую зону столицы республики: Зеленодольский район (Раифа, 
остров-град Свияжск); Верхнеуслонский район (Печищи, Медведково); Лаишевский район 
(Лаишево, Державино, Никольское, Сокуры, р. Волга и Кама) [2].  

Помимо Куйбышевского водохранилища здесь располагаются Саралинский участок 
Волжско-Камского государственного заповедника, Толбищенский охотничий заказник. 
Большим разнообразием отличаются структура и состав флоры и фауны территории. 
Животный мир района представлен 205 видами птиц, 19 из которых занесены в Красную 
книгу РТ и международную Красную книгу. В первую очередь примечательны орланы-
белохвосты. В Европе нет другого места такой концентрации этих птиц – на площади всего 4 
тыс. га гнездится 8 пар орланов. Пестречинский район (с. Пестрецы, Кокушкинский 
заказник, р. Меша); Арский район (Арск, Кырлай, Кошлауч, ботанические и зоологические 
комплексные памятники природы, озерная система).  

Сочетание Востока и Запада, Ислама и Православия 

Великая история и богатая культура 

Национальный колорит 

Удачное географическое расположение 
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Живописная природа Мамадышского района, богатый животный и растительный мир 
девственных сосновых лесов, чистый воздух и абсолютная тишина, благотворно влияющие 
на нервную систему, – все это в совокупности делает район одним из наиболее 
привлекательных для развития экологического туризма. На территории Мамадышского 
района создан природный заказник «Берсут» общей площадью более 17 тыс. га, основная его 
цель – сохранение 28 редких видов представителей флоры и фауны, занесенных в Красную 
книгу [2].  

Болгарская туристская зона включает Болгарский государственный историко-
архитектурный музей-заповедник, Спасский заказник, Куйбышевское водохранилище в 
пределах района, городище Сувар.  

Елабужская туристская зона включает территорию Елабужского государственного 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Национальный парк 
«Нижняя Кама», р. Кама и Тойма в пределах района. Билярская туристская зона, 
включающая Билярский государственный историко-археологический музей-заповедник (в 
т.ч. «Святой ключ»).  

Чистопольская туристская зона включаюет г. Чистополь, заказник «Чистые луга», р. 
Каму в пределах района, городища Жукотинского княжества Волжско-Камской Булгарии, с. 
Кутлушкино. На наш взгляд, связать некоторые из данных географических точек позволяет 
проект «Жемчужное ожерелье», который, по мнению специалистов, конкурирует с 
популярным «Золотым кольцом России» [2].  

В современную эпоху индустриализации, автоматизации и информатизации усвоение 
ценностей экологической культуры, знание природных закономерностей, умение 
адаптироваться к среде обитания и в то же время приспосабливать ее к своим нуждам, 
способность поддерживать гармонию между человеком и природой, заключают в себе 
огромный воспитательный заряд.  

Туристические фирмы Республики Татарстан, как информационные и культурные 
учреждения проводят большую работу по экологическому просвещению. Информационные 
и образовательные материалы по проблемам экологии, природопользования, охраны 
окружающей среды и устойчивого развития экологически центральными и продвинутыми 
специалистами накапливаются и целенаправленно распространяются по всем туристическим 
фирмам, активно осуществляющим работу по экологической культуре. Это и новые формы 
работы, и новейшие технологии, внедряемые в практику турфирм: электронные базы 
данных, экологические страницы и сайты турфирм, адресные книги, полнотекстовые 
материалы тех изданий, которые стали бестселлерами в мире экологической литературы, 
конкурсы, фестивали, праздники [1].  

Туристические фирмы, занимая активную позицию в решении экологических проблем 
современности, задач экологии и охраны окружающей среды, поискам новых путей и 
механизмов использования традиционных экологических ценностей проводят 
многочисленные научно-практические семинары, беседы.  

Огромную роль в пропаганде экологических достижений прошлого и их 
использовании в современных условиях играют средства массовой информации. Регулярные 
сообщения об экологической обстановке для населения республики и всей страны идут в 
новостях, по радио, серьезное внимание уделяется ознакомлению с народными 
традиционными экологическими ценностями, активно используемых в воспитательных и 
просветительских целях и для развития туризма современного общества [1].  

Заключение. Таким образом, благодаря уникальным природным ресурсам и 
культурно-историческим памятникам, сохранившимся на сегодняшний день, в Республике 
Татарстан созданы хорошие условия для развития экологического туризма. Думается, что 
главными принципами отношения современного человека к природе должны стать, прежде 
всего, обостренное чувство долга, совесть, чувство ответственности за судьбу природы, а 
через нее – и за судьбу людей. Развитие современного туризма должно способствовать 
поднятию общего уровня экологической культуры, укрепить его нравственную, 



͉㪠

230 

гражданскую позицию, углубить чувство ответственности за свое общение с природой, за ее 
сохранность во имя своего настоящего и гарантированного будущего. 
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В настоящее время существует множество региональных программ направленных на 

улучшение жизнедеятельности населения. Любую программу, рассчитанную на 
долгосрочную перспективу, необходимо адаптировать под текущие обстоятельства на рынке. 

По данным журнала GlobalFinance, опубликованным 23 января 2019 года, Россия 
находится на 108-м месте в рейтинге самых безопасных стран мира из 128-ми возможных. 
Данная позиция в рейтинге связана с высоким уровнем преступности и угрозы миру в 
стране, а также со спадом экономики. 

Путем модернизации действующих программ направленных на увеличение уровня 
безопасности жизнедеятельности населения, мы можем достичь наилучших результатов. 

В Республике Татарстан существует аппаратно – программный комплекс «Безопасный 
город». В рамках комплекса в городах Татарстана работают более 19 тысяч видеокамер. Они 
ведут непрерывное видеонаблюдение в местах массового скопления людей, например в 
жилых домах, образовательных и культурных учреждениях, авто- и ж/д вокзалах и 
аэропортах. Также пока в тестовом режиме работает система распознавания лиц, которая 
запущена в Альметьевске. 

Весь видеопоток с камер хранится на ресурсах операторов связи. Доступ к трансляции 
могут получить только правоохранительные органы. 

В целом программа рассчитана на предотвращение угрозы безопасности граждан, в 
том числе и террористической. Благодаря ей в 2018 году было раскрыто почти 2 тысячи 
преступлений.  

Для осуществления мониторинга записей с камер видеонаблюдения организована 
круглосуточная работа сотрудников правоохранительных органов. 

Текущий процесс по мониторингу записей можно модернизировать и оптимизировать 
с помощью современных технологий, которые позволяют уже не только идентифицировать 
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людей, но и определять их поведение, а также распознавать объекты, которые находятся в 
поле камеры видеонаблюдения. 

Рациональней было бы организовать некий Аналитический центр, как подразделение 
действующей организации, в основу которого была бы заложена работа с системой. Данная 
система способна самостоятельно анализировать записи с камер видеонаблюдения в режиме 
реального времени, формировать карточки инцидентов, при этом ранжирую их, 
предоставлять обработанную информацию операторам для дальнейшей работы.  

Возможная структура Аналитического центра (рис.1.): 
1. Аналитический отдел 
2. Отдел обработки заявок 

 
Рис.1. Структура Аналитического центра 

 
При формировании KPI был использован функциональный подход, то есть были 

обозначены цели всего Аналитического центра, каждого отдела и сотрудника в частности.  
Рассмотрим KPI Аналитического центра (табл.1). Основной целью является 

обеспечение круглосуточного реагирования на возникающие инциденты в корреляции с 
данными о субъектах. Ключевыми показателями эффективности в данном случае выступают 
круглосуточная бесперебойная работа системы и корректное взаимодействие системы с 
базами данных спец. служб. 

Также немаловажной целью является внедрение системы предотвращения инцидентов 
на ранних стадиях. Благодаря данной системе можно сократить количество потенциально 
совершенных преступлений. Ключевой показатель эффективности – внедренная система. 

Завершающей целью/миссией является увеличение уровня безопасности 
жизнедеятельности населения. Уменьшение количества преступлений по сравнению с 
предыдущим периодом будет являться показателем эффективности данной цели. 

Таблица 1. 
KPI Аналитического центра 

Цели Ключевые показатели эффективности 

Обеспечить круглосуточное 
реагирование на возникающие 
инциденты в корреляции с данными о 
субъектах 

− Организована круглосуточная 
бесперебойная работа системы 
− Обеспечено корректное взаимодействие 
с базами данных спец. служб 

Государственное унитарное предприятие «N» 

Аналитический центр по организации процесса распознавания 

лиц и поведения человека 

Аналитический отдел 
Отдел обработки 

заявок 
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Внедрить систему предотвращения 
инцидентов на ранних стадиях 

Система предотвращения инцидентов на 
ранних стадиях внедрена  

Увеличить уровень безопасности 
жизнедеятельности населения 

Количество преступлений < количества 
преступлений за прошлый период 

 
У аналитического отдела три цели (табл.2). Сотрудникам отдела необходимо 

организовать работу системы  с помощью технологий Искусственного интеллекта и BigData 
с целью распознавания лиц и поведения человека, обеспечить корректное взаимодействие 
системы со спец. службами, определить социально – экономические эффекты от работы 
системы. 

Таблица 2. 
KPI Аналитического отдела 

Цели Ключевые показатели эффективности 

Организовать работу системы  с помощью 
технологий Искусственного интеллекта и 
BigData с целью распознавания лиц и 
поведения человека 

− Внедрена система распознавания лиц и 
поведения человека 
− Разработана модель угроз системы 
− Количество ошибок в системе 
минимизировано 
− Обеспечена бесперебойная работа системы 

Обеспечить корректное взаимодействие 
системы со спец. службами 

− Налажена работа со спец. службами. 
− Время обработки заявок спец. службами 
минимизировано. 

Определить социально – экономические 
эффекты от работы системы  

− Определены социальные эффекты от 
работы системы 
− Определены экономические эффекты от 
работы системы 

 
Начальнику аналитического отдела (табл.3) необходимо обеспечить бесперебойную 

работу системы, определить социально – экономические эффекты от работы системы. 
Показателями достижения данных целей являются отсутствие перебоев в работе системы, 
перечень социально – экономических эффектов от работы системы. 

Аналитик №1 создает и внедряет в работу систему распознавания лиц и поведения 
человека, минимизирует количество ошибок в работе системы, повышает эффективность 
работы системы. Аналитиком №1 должна быть разработана методика по распознаванию лиц 
и поведения человека, методика по обработке получаемой информации из действующих баз 
данных спец. служб, методика формирования инцидентов. 

На основании разработанных методических пособий должна быть создана и внедрена 
в работу система распознавания лиц и поведения человека. Количество ошибок в работе 
системы за текущий период должно быть меньше количества ошибок в работе системы за 
предыдущий период. 

Процесс идентификации человека должен занимать минимальное количество 
времени. Количество заявок с неправильно определенными инцидентами должно равняться 
нулю. 

Аналитик №2 создает и внедряет в работу систему предотвращения инцидентов на 
ранних стадиях, понижает время реагирования спец. служб на инциденты, обеспечивает 
закрытие заявок по инцидентам. Аналитиком №2 должна быть разработана методика по 
предотвращению инцидентов на ранних стадиях. На основании разработанного 
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методического пособия должна быть создана и внедрена в работу система предотвращения 
инцидентов на ранних стадиях. Время реагирования спец. служб на инциденты должно быть 
минимальным, Аналитик №2 должен обеспечить 100% закрытие заявок по инцидентам. 

Таблица 3. 
KPI сотрудников Аналитического отдела 

Цели Ключевые показатели эффективности 

Начальник отдела 

Обеспечить бесперебойную работу системы Перебои в работе системы отсутствуют 

Определить социально – экономические 
эффекты от работы системы  

− Определены социальные эффекты от работы 
системы 
− Определены экономические эффекты от 
работы системы 

Аналитик №1 

Создать и внедрить в работу систему 
распознавания лиц и поведения человека 

− Разработана методика по распознаванию 
лиц и поведения человека 
− Разработана методика по обработке 
получаемой информации из действующих баз 
данных спец. служб 
− Разработана методика формирования 
инцидентов 
− Система создана и внедрена в работу 

Минимизировать количество ошибок в 
работе системы 

Количество ошибок за текущий период < 
количества ошибок за прошлый период 

Повысить эффективность работы системы 

− Процесс идентификации человека, mint 
− Количество неправильно  определенных 
инцидентов 
− Количество заявок с инцидентами, 
отправленных автоматически спец. службам 

Аналитик №2 

Создать и внедрить в работу систему 
предотвращения инцидентов на ранних 
стадиях 

− Разработана методика по предотвращению 
инцидентов на ранних стадиях 
− Система создана и внедрена в работу 

Понизить время реагирования спец. служб 
на инциденты 

Mint реагирования спец. служб на инциденты 

Обеспечить закрытие заявок по инцидентам 100% закрытие заявок по  инцидентам 

 
Целью отдела обработки заявок (табл.4) является обеспечение оперативного 

реагирования на инциденты и корректное распределение заявок по спец. службам. 
Показателями эффективности будут время обработки одной заявки и количество 
неправильно распределенных заявок по спец. службам. 

Таблица 4. 
KPI Отдела обработки заявок 
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Цели Ключевые показатели эффективности 

Обеспечить оперативное реагирование на 
инциденты и корректное распределение 
заявок  по спец. службам 

− Время обработки одной заявки 
− Количество неправильно распределенных 
заявок по спец. службам 

 
Рассмотрим KPI сотрудников отдела обработки заявок (табл.5). У начальника отдела 

обработки заявок главной целью является обеспечение оперативного реагирования на 
возникающие заявки. Показателем эффективности выступает количество обработанных 
заявок. 

Операторам отдела необходимо оперативно обрабатывать заявки и корректно 
распределять их по спец. службам. Ключевыми показателями эффективности являются 
время обработки одной заявки, количество неправильно распределенных заявок по спец. 
службам. 

Таблица 5. 
KPI сотрудников Отдела обработки заявок 

Цели Ключевые показатели эффективности 

Начальник отдела 

Обеспечить оперативное реагирование на 
возникающие заявки 

Количество обработанных заявок 

Оператор №1 - 2 

Оперативно обработать заявки Время обработки одной заявки 

Корректно распределить заявки по спец. 
службам 

Количество неправильно распределенных 
заявок по спец. службам 

 
Благодаря комплексному подходу к решению вопроса об адаптации действующего 

проекта к современным технологиям, а также расчету ключевых показателей эффективности 
должностных лиц есть возможность повысить эффективность самой программы по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. 
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Абстракт: ежегодно аудитория социальных сетей активно увеличивается, что 

делает данные онлайн – платформы одним из наиболее перспективных каналов 
продвижения. Однако многие компании не понимают всей сущности и направлений SMM – 
технологий, в результате чего принимается решение об их слабой эффективности. 

Целью данной статьи является оценка целесообразности использования SMM – 
технологий в процессе управления продажами, а также раскрытие сущности основных 
направлений SMM. Для достижения целей использовались методы анализа, синтеза, 
индукции, дедукции, а также логический метод. 

Исследование показало, что SMM – технологии содержат в себе следующие 
направления: стимулирование продаж, повышение узнаваемости бренда, противодействие 
негативу, а также повышение лояльности покупателей. Реализация каждого направления в 
совокупности дает синергический эффект, что говорит о необходимости полного 
использования потенциала SMM – технологий. Также в ходе работы была 
аргументированно доказана эффективность SMM – технологий как инструмента 
управления продажами. 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, маркетинг в социальных сетях 
(SMM), интернет - маркетинг, социальные сети, управление продажами. 

 
Summary: every year the audience of social networks is actively growing, which makes 

these online platforms one of the most promising promotion channels. However, many companies 
do not understand the whole essence and directions of SMM - technologies, as a result of which a 
decision is made about their weak efficiency. 

The purpose of this article is to assess the appropriateness of using SMM - technologies in 
the sales management process, as well as to reveal the essence of the main areas of SMM. To 
achieve the goals, methods of analysis, synthesis, induction, deduction, and also a logical method 
were used. 

The study showed that SMM - technologies contain the following areas: sales promotion, 
increasing brand awareness, counteracting negativity, as well as increasing customer loyalty. The 
implementation of each direction in the aggregate gives a synergistic effect, which indicates the 
need for the full use of the potential of SMM technologies. Also, in the course of the work, the 
effectiveness of SMM - technologies as a sales management tool was reasonably proved. 

Keywords: marketing communications, social media marketing (SMM), Internet marketing, 
social networks, sales management. 
 

Актуальность применения СММ – технологий в качестве инструмента управления 
продажами обуславливается тем, что на сегодняшний день социальные сети являются одним 
из важнейших источников получения информации о продуктах и компании в целом, а 



͉㪠

236 

высокая посещаемость социальных сетей превращает эти онлайн - платформы в 
эффективные и удобные рекламные площадки для продвижения, рекламы товаров и услуг.  

Однако многие компании, которые только начинают внедрять в свою деятельность 
маркетинг в социальных сетях, сталкиваются с проблемой непонимания всей сущности и 
направлений данного инструмента. В результате происходит неполная реализация 
потенциала маркетинга в социальных сетях, вследствие чего менеджмент может воспринять 
данный инструмент как слабоэффективный. В то время как максимальное использование 
возможностей социальных сетей может значительно повлиять на эффективность управления 
продажами, что и будет доказано в рамках данной статьи.  

Сегодня маркетинг в социальных сетях (англ. Social media marketing, SMM) как 
никогда востребован практически для всех предприятий малого, среднего и крупного 
бизнеса, так как именно этот инструмент является одним из лучших методов, позволяющих 
повысить узнаваемость компании, увеличить объем продаж, исследовать потребительскую 
удовлетворенность, а также обеспечить бесперебойный обмен между организацией и ее 
клиентами. Именно социальные сети являются самым быстрым и наиболее эффективным 
методом распространения информации, продвижения продуктов и услуг и увеличения числа 
потенциальных клиентов.  

Под термином «маркетинг в социальных сетях» в данной статье будем понимать: 
комплекс мероприятий по использованию социальных медиа платформ для продвижения и 
повышения узнаваемости бренда, стимулирования продаж, противодействия негативу, а 
также для решения других бизнес-задач компании [3, С.59]. Рассмотрим направления 
маркетинга в социальных сетях более подробно.    

 стимулирование продаж. Социальные сети являются одним из самых 
перспективных инструментов таргетированного донесения рекламной информации. Это 
доказывается тем, что в социальных сетях алгоритмы выстроены таким образом, что рекламу 
видит непосредственно  представитель целевой аудитории, при этом, как правило, 
пользователь не имеет возможности не заметить рекламу, как это может быть со многими 
другими инструментами Интернет – продвижения, по причине того, что реклама появляется 
в ленте непосредственно  среди  основного контента. Именно эта особенность повышает 
конверсию данного вида рекламы, дает возможность транслировать актуальные для 
конкретных аудиторий услуги и товары, рекламировать именно то, что могло бы их 
заинтересовать.  

Также этот вид продвижения дает возможность проводить глубокий анализ 
рекламных кампаний. В социальных сетях у рекламодателей есть возможность оценить 
эффективность рекламной кампании не только по соотношению количества кликов к 
проценту совершенных сделок, но также анализировать, какая аудитория лучше реагирует на 
рекламу, а какая хуже. В результате чего компания может корректировать ход рекламной 
кампании, и тем самым повысить её эффективность. [3, С. 62] 

 повышение узнаваемости бренда. Реализация данной задачи обеспечивается за 
счет работы с лидерами мнений, грамотной раскрутки объекта SMM и стимулирования 
пользователей к «сарафанному маркетингу»; 

 повышение лояльности покупателей. Данная задача выполняется за счет 
постоянной работы с отзывами и сообщениями потребителей, персонифицированных 
предложений и создания ценного контента; 

 противодейтсвие негативу. Негативная информация имеет свойство быстрого 
распространения по сети. Она может оказать серьезное влияние на компанию, ее репутацию, 
продажи. В связи с этим важно своевременно реагировать на негатив со стороны 
потребителя и ликвидировать его. Реализация данной задачи достигается за счет работы с 
отзывами, предоставлением уникальных предложений, а также опровержения негативной 
информации [2]. 
В результате качественной реализации всех вышеперечисленных направлений организация 
может значительно улучшить свои финансово – экономические показатели, в том числе 
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увеличить продажи. Понимание и применение всех направлений маркетинга в социальных 
сетях крайне важно для любых компаний, намеревающи
инструмент, так как отсутствие хотя бы одного из направлений может отрицательно 
сказаться на общей эффективности маркетинга в социальных сетях. 

Резюмируя вышесказанное, можно выделить следующие отличительные особенности 
социальных сетей: 

 доступность информации;
 возможность ее редактирования в опубликованном виде;
 интерактивность;
 возможность отслеживания популярности публикаций;
 быстрый доступ к старым материалам;
 мультимедийность;
 отсутствие пространственных ограничений;
 неограниченность по объему;
 оперативность (мгновенное реагирование).
Социальные медиа платформы давно не являются только каналом продаж, но еще и 

способом увеличить другие показатели эффективности бизнеса, такие как охват, количество 
лидов, то есть количество клиентов, которые заинтересованы в товаре или услуге, 
посещаемость и другие показатели, характеризующие эффективность деятельности 
компании.  

Рис. 1. Исследование мнения руководителей об эффективности маркетинга в 

Согласно данным исследования международного центра интернет 
большая часть руководителей (78% опрошенных компаний) считают, что социальные сети 
являются эффективным инструментом привлечения потребителей (см. рис. 1). 
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Рис. 2. Исследование мнения руководителей о целенаправленности применения 
маркетинга в социальных сетях [4]

Цели использования корпоративных страниц в социальных сетях у предпринимателей 
разные (см. рис. 2): 

 36% участников нацелены на повышение узнаваемости компании среди 
потенциальных заказчиков; 

 28% используют социальные сети для общения с существующими клиентами и 
получения от них обратной связи, и столько же уверены, что получают новый канал продаж;

 7% компаний верят, что с помощью социальных аккаунтов смогут 
стимулировать текущих клиентов купить что

Глобальное исследование международной аудиторской и консалтинговой компании 
PwC также подтвердило эффективность применения социальных сетей в качестве 
инструмента управления продажами. В рамках данного исследования
полагалось ответить на следующий вопрос: «Приводило ли когда
в социальных сетях с любимыми брендами к совершению новых покупок?». Больше 
половины ответов из 13 тысяч опрошенных оказались положительными (см. рис. 2).

Рис. 2. Ответ на вопрос «Приводило ли когда
социальных сетях с брендом к совершению вами новых покупок?», % [4]
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 95,8% SMM маркетологов по всему миру говорят, что у социальных сетей 
самые высокие показатели ROI. [1] 

Проведя данное исследование, можно точно сказать, что социальные сети мощнейший 
инструмент для ведения бизнеса в интернете. Грамотное ведение, аналитика и подбор 
контента помогут компании добиться новых результатов, а также развить такой канал 
продаж, как социальная сеть. При регулярном пополнении, активности и развитии страницы 
будет и расти аудитория, а объем продаж увеличиваться.  
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Аннотация: В работе проанализированы отчеты по форме 2-ТП (отходы) в республике 

Башкортостан. Обозначены основные проблемы реализации сбора и транспортировки ТКО. 
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В Башкортостане в результате хозяйственной деятельности предприятий образуется 
более 2000 видов отходов производства и потребления. В связи с этим, обеспечение 
безопасного обращения с отходами производства и потребления, в первую очередь их 
размещение в окружающей среде, остается одной из важнейших экологических задач в сфере 
обращения с отходами. В 2018 году объем образования отходов производства и потребления 
в целом по краю составил 38,9 млн. т. На объектах размещения отходов на конец 2018 года 
накоплено 817,4 млн. т, [1]. Сводные сведения об образовании, использовании, 
обезвреживании и размещении отходов производства и потребления, по данным обработки 
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статистической отчетности 2-ТП (отходы) предприятий РБ, за 2013-2018 годы приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1 - сведения об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов производства и потребления за 2013-2018 годы 

Год Образование 
отходов за 

отчетный год 

Использовано и 
обезврежено в 
течение года 

Размещено 
отходов за 

отчетный год 

Накоплено в 
организациях на 

конец отчетного года 
2013 г. 42,7 18,3 26,9 762,0 

2014 г 37,0 16,2 23,3 782,4 

2015 г. 36,3 15,2 23,1 749,9 

2016 г. 41,0 13,9 28,9 778,3 

2017 г. 41,0 16,1 27,2 817,7 

2018 г. 38,9 17,9 23,2 817,4 

 
Общая расчетная масса ТКО образующихся на территории региона составляет 1065 

тыс. тонн в год, при этом объемы отраженные в статистической отчетности по форме №2-ТП 
(Отходы) составляет 708,8 тыс.тон/год, остальная часть отходов, вероятно, не включена в 
систему легального обращения. 

Нормативное (расчетное) количество образуемых населением ТКО суммарно по 
региону составляет 659,9 тыс. тонн в год. При этом по данным статистической отчетности по 
форме №2-ТП величина образования ТКО от населения составляет 303,3 тыс.тонн/год, что на 
356,6 тыс.тонн (46%) меньше расчетного нормативного. Анализ отчетности по форме №2-ТП 
показал, что по ряду районов отсутствует информация об образовании ТКО от населения. 
Данный факт связан с неполнотой охвата населения региона системой вывоза отходов, а 
также получением информации о поступлении ТКО от населения в привязке к 
санкционированным объектам размещения (информация по форме № 2-ТП (Отходы) 
предоставляется по месту нахождения объекта размещения отходов) [1, с. 1]. 

По данным прогнозной таблицы общая численность населения к 2031 г. сократится на 
11 %, трудоспособного населения - на 12 %. Рост норм образования ТКО на одного человека 
заложен на уровне 0,03% в год. Таким образом к расчетному периоду (2031 г.) образование 
ТКО составит 968 тыс. тонн/год. 

На территории региона находится 14 межмуниципальных объектов захоронения 
отходов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и 
размещению отходов I-IVкласса опасности, включенных в ГРОРО. Без создания новых 
объектов по обращению ТКО, в 2021 году существующие объекты будут заполнены на 
100%. 

В регионе практикуются следующие способы сбора ТКО от населения и объектов 
инфраструктуры: контейнерный способ, кольцевой, другие способы (площадка с твердым 
основанием). Степень охвата системой сбора ТКО, выраженная в долях собранных отходов 
от общего объема образующихся отходов, по территории региона колеблется от 20 до 98%. 
Общее количество контейнерных площадок в регионе 2700 шт., контейнеров различного 
типа - 6826 шт. 

В регионе основная часть отходов вывозится по одноэтапной схеме, за исключением 
г.Уфы, где имеются 3 мусороперегрузочные станции (по назначению используются только 
2). Вывоз отходов с применением временных площадок накопления осуществляется в 4 
районах. 

Для сбора и транспортировки отходов в большинстве населенных пунктов 
применяются малые мусоровозы, эффективность работы которых мала при транспортировке 
отходов на расстояние более 5-10 км. Основная часть парка мусоровозов имеет степень 
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износа более 70% и требует модернизации. Среднее плечо вывоза отходов на 
свалки/полигоны порядка 5 км, в некоторых районах плечо вывоза составляет 35-40 км. 

Основной технологией утилизации ТКО в регионе является захоронение. Объекты 
обезвреживания ТКО малочисленные. Общий годовой объем обезвреживания ТКО 116,5 
тонн или 0,02 % (по данным 2015 г). Обезвреживание ТКО осуществляется термическими 
методами совместно с прочими отходами. 

На территории региона действуют 2 мусоросортировочные станции. 
На территории ряда муниципальных образований вводится раздельный сбор 

отдельных видов отходов (пластиковая бутылка) непосредственно на контейнерных 
площадках. Организаторами и ответственными за сбор являются управляющие компании. 
Также развивается практика сбора от населения ртутьсодержащих отходов в специально 
оборудованных сборных 16 пунктах. Организуется система сбора батареек и макулатуры 
(носит пока единичный характер). 

Утилизация компонентов ТКО в регионе осуществляется по следующим 
направлениям: 

переработка автопокрышек и резинотехнических изделий методом дробления; 
переработка потерявших потребительские свойства оргтехники и иных приборов 

методом разборки и извлечения ценных компонентов; 
вторичное использование макулатуры, в том числе получение теплоизоляционного 

материала («эковата»); 
вторичное использование полимеров путем его дробления и последующего получения 

тротуарной плитки. 
Анализ показал, что доля отбираемого вторичного сырья не превышает 2% от массы 

образующихся отходов. Анализ мощностей по утилизации получаемого вторичного сырья: 
черные и цветные металлы, бумаги, картона, полимеров и стекла показал необходимость 
создания благоприятных рыночных условий для развития технологий утилизации (или иного 
способа обращения) стекла и полимеров. 

Основными недостатками существующей системы сбора ТКО являются совместный 
сбор всех отходов в один стандартный контейнер (без крышки); неполный охват системой 
сбора источников, что приводит к несанкционированному размещению отходов в 
окружающей среде; высокая степень износа контейнерного парка, несоответствие 
размещения и обустройства контейнерных площадок требованиям нормативно-правовых 
актов. 

Основные выделяемые фракции при сортировке ТКО - пластик, макулатура, металл, 
стекло. На территории края расположено 682 пункта сбора вторичного сырья. Они 
располагаются на территориях крупных населенных пунктов.   

С целью внедрения наилучших доступных технологий и вовлечения отходов во 
вторичное производство, компанией ООО «Буматика» на территории региона введен в 
эксплуатацию комплекс глубокой утилизации и обезвреживания отходов «Экологический 
парк». 

При рекультивации городской свалки ТКО в г. Уфа для минимизации эмиссий был 
организован участок компостирования, то есть все поступающие отходы стабилизируются и 
только затем поступают на участок захоронения. 

Существующая на сегодняшний день система обращения с ТКО на территории 
региона не в полной мере обеспечивает обработку, утилизацию, обезвреживание и 
размещение отходов в соответствии с требованиями природоохранного законодательства и 
принципами рационального использования природных ресурсов. 

В регионе разработана Территориальная схема обращения с отходами, основным 
принципом которой является снижение негативного воздействия путем максимального 
использования ресурсного потенциала отходов, снижение объема и токсичности отходов, 
направляемых на захоронение. 

Для реализации этих принципов система обращения с ТКО должна включать: 
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выделение токсичных и опасных отходов в отдельный поток с последующим 
обезвреживанием или утилизацией; 

выделение из ТКО максимального количества вторичных фракций и их переработка; 
захоронение на полигонах, отвечающих современным нормативным требованиям, 

минимального количества отходов, прошедших предварительную обработку [1, с. 1] 
 
Список источников: 
1. 2-ТП отчет за 2018-2019 годы 
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«Японцы – большие приверженцы автоматизации», – так начинался текст в одном из 

японских учебников, по которому студенты занимаются во время прохождения стажировки в 
Японии. И это действительно так. Начиная от огромного разнообразия автоматов с едой и 
напитками, стоящих на каждом шагу и заканчивая беспилотными поездами, курсирующими 
по Токио, это все доказывает, каким мощным технологическим потенциалом обладает страна 
и насколько быстро двигается прогресс.  

Однако, несмотря на экономическую мощь и значимую роль, которую страна играет на 
мировой арене, положение Японии пошатнулось в 90-е годы прошлого века вследствие так 
называемого японского экономического пузыря. С тех пор темпы прироста ВВП заметно 
снизились, страна начала терять позиции в конкурентной борьбе и в 2010 году уступила 
Китаю, перестав быть второй наиболее мощной экономикой в мире. Усугубились и 
внутренние проблемы, такие как дефляция, снижение потребительского спроса и старение 
населения. Многие из них до конца не решены и по сей день, а потому страна активно ищет 
новые пути их решения и восстановления экономического роста. 
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В качестве одного из возможных решений экономических и социальных проблем 
выступает японская стратегия развития под названием «Общество 5.0» («ソサエティー5.0»), 
основанная на достижениях Индустрии 4.0 или Четвертой промышленной революции. В чем 
же заключается данная концепция и как она поможет разрешить существующие проблемы? 

Индустрия 4.0, так же известная как Четвертая промышленная революция – концепт, 
обещающий невероятный технологический и цифровой прорыв для человеческой 
цивилизации. Идея, впервые представленная в Германии в 2011 году5, быстро привлекла 
внимание и других стран. Понятие часто используется для описания управляемых данными 
сетевых интеллектуальных фабрик на основе искусственного интеллекта. Кроме того оно 
включает в себя такие аспекты, как умное производство, интернет вещей, аналитика больших 
данных, облачные вычисления и так далее. Можно сказать, что основной принцип 
концепции заключается в том, что информационные технологии, особенно искусственный 
интеллект, изменят многие вещи как в сфере бизнеса и производства, как и в повседневной 
жизни людей. 

Японское видение Общества 5.0 продвигает идею общества, в котором 
информационные технологии и искусственный интеллект будут широко интегрированы в 
повседневную жизнь людей, а многое из того, что сейчас совершается людьми, будет 
выполняться на цифровой основе. В первую очередь Общество 5.0 окажет влияние на 
функционирование таких ключевых сфер, как инфраструктура, финансовые технологии, 
здравоохранение и логистика. При этом подчеркивается, что основной целью этой 
инициативы является создание общества, в первую очередь ориентированного на человека и 
его потребности. Планируется, что социальные преобразования в рамках Общества 5.0 
позволят создать общество, в котором люди смогут выйти за пределы поколений, и каждый 
сможет вести активную и полноценную жизнь. 

Если говорить о принципах функционирования Общества 5.0, в первую очередь стоит 
назвать высокую степень взаимосвязи киберпространства (виртуального пространства) и 
физического пространства (реального пространства). Это подразумевает, что большие 
массивы данных из физического пространства собираются с помощью датчиков, а затем 
анализируются в киберпространстве с помощью искусственного интеллекта. Полученные 
результаты после возвращаются в физическое пространство в различной форме. В отличие от 
существующей системы, где данные анализируются людьми, данный подход позволяет 
решать многие задачи автоматически и находить новые более эффективные решения для 
существующих задач. Кроме того такая система избавит людей от необходимости решать 
большое количество задач и освободит от существенной части работы. Все это создаст 
предпосылки для возникновения новых ценностей, а также позволит предоставлять только 
наиболее необходимые продукты и услуги в нужное время.  

Для успешной реализации в стране технологий Индустрии 4.0 происходит активное 
формирование различных организаций, как частных, так и государственных, работа которых 
включает проведение исследований, создание стратегических планов, а также 
координирование совместной работы частных компаний и государства для более 
эффективного создания и внедрения инноваций.  

Например, одной из крупнейших компаний в данной сфере является 
«InnovationNetworkCorporationofJapan» (INCJ) – компания, предполагающая государственно-
частное партнерство, направленное на продвижение инноваций и повышение стоимости 
бизнеса в Японии. Основной деятельностью компании является инвестирование6. INCJ 
предлагает такие услуги как финансовое консультирование, технологическую, 
инвестиционную и управленческую поддержку. Компания выдает небольшие суммы денег 

                                                           
5 Dr. Lorenz Granrath, «Connected Industries – Japan’s approach to Industry 4.0 on the way to Society 5.0»: 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.japanindustrynews.com/2019/04/connected-industries-japans-approach-to-
industry-4-0-on-the-way-to-society-5-0/ (28.10.19) 
6APEC 2012// «Innovation Network Corporation of Japan»): [Электронный ресурс]. URL: 
http://mddb.apec.org/documents/2012/CTI/CON1/12_cti_con1_020.pdf ( 29.10.19) 
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на перспективные стартапы и делает более крупные инвестиции в некоторые крупнейшие 
японские компании с целью помочь реструктурировать проблемные предприятия. 

На данный момент корпорация инвестирует такие компании как «SphelarPower», 
«ALPSGreenDevices», «TRILITY», «JINED»7, которые заняты в основном в инновационной 
сфере развития технологий и энергетики. Кроме того в компании идет процесс 
реорганизации для того, чтобы сосредоточиться в первую очередь на искусственном 
интеллекте и больших данных. 

Таким образом, японская стратегия «Общество 5.0» представляет собой большой 
комплекс мер и реформ, направленных на создание обновленного общества и модернизацию 
экономической модели путем широкомасштабного внедрения и максимально эффективного 
использования технологических инноваций Четвертой промышленной революции. Однако 
на этом пути существует и множество сложностей и вызовов, с которым Японии так или 
иначе придется столкнуться. В частности, несмотря на ожидаемое улучшение ситуации на 
рынке труда после внедрения новых технологий, есть и риск постепенного сокращения 
основного числа занятых, так как в долгосрочной перспективе спрос будет все больше 
ориентирован на наиболее квалифицированных работников высокого уровня, креативных 
работников, способных создавать что-то новое. Тем не менее первые крупные шаги уже 
сделаны, и Япония продолжает двигаться вперед в соответствии с выбранной стратегией, 
результаты которой в полной мере возможно будет оценить лишь по прошествии времени.  
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Аннотация: в статье проводится сравнительный анализ Североамериканского соглашения о 
свободной торговле (НАФТА) и Содружества независимых государств (СНГ) по таким 
критериям, как предпосылки образования, цели создания, модели интеграции, 
организационная структура, особенности таможенной политики, особенности 
функционирования, этапы развития, последствия объединения, динамика экономического 
развития стран. 
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свободной торговле, Содружество независимых государств, таможенное регулирование, 
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Abstract: the article presents a comparative analysis of the North American Free Trade Agreement 
(NAFTA) and the Commonwealth of Independent States (CIS) on such criteria as prerequisites for 
formation, goals of creation, models of integration, organizational structure, features of customs 
policy, features of functioning, stages of development, consequences of unification, dynamics of the 
economic development of countries. 
Key words: free trade area, integration, North American Free Trade Agreement, Commonwealth of 
Independent States, customs regulation, economy. 

 
Вводная часть 

Развитие интеграционных процессов является одной из важнейших составляющих 
международных отношений второй половины XX - начала XXI века. Интеграционные 
организации действуют в различных областях международных отношений. Цели создания, 
процессы формирования интеграционных блоков, принципы и задачи их деятельности 
значительно различаются. В данной статье будут рассмотрены два интеграционных 
объединения: Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) и 
Содружество независимых государств (СНГ). Ниже приведены понятия интеграционных 
объединений. 

Северная Америка охвачена интеграцией в рамках НАФТА — Североамериканской 
зоны свободной торговли. Соглашение между Канадой, США и Мексикой вступило в силу 1 
января 1994 г. Феномен альянса состоит в объединении двух развитых стран с относительно 
отсталой страной.  

Содружество Независимых Государств - это всемирная организации по 
сотрудничеству в политической, экономической, экологической, гуманитарной, культурной 
областях, а также обеспечение международного мира и безопасности между странами 
Содружества. 
Основная часть 

НАФТА — это комплексное региональное соглашение, объединяющее три страны, 
находящиеся на разных уровнях экономического, социального и политического развития; 
регулирует их отношения в различных аспектах — торговле товарами и услугами, 
инвестиционном сотрудничестве, охране интеллектуальной собственности, экологии. 
Отличительными особенностями являются длительное время интеграционные процессы 
формировались преимущественно на корпоративном и отраслевом уровнях, не были связаны 
межгосударственным и надгосударственным регулированием. Во-вторых, НАФТА 
развивалась с учетом интересов американских транснациональных корпораций, чьи 
капиталы в экономике Канады и Мексики занимали доминирующее положение. 

Что касается СНГ, то это форма сотрудничества равноправных независимых 
государств, признанная международным сообществом региональная межгосударственная 
организация. Ее отличительными особенностями являются организация взаимодействия 
практически во всех сферах межгосударственного общения, гибкость механизмов и 
форматов коллективного сотрудничества. Гибкий механизм организации 
межгосударственных и межправительственных связей позволяет учитывать разную степень 
готовности стран к интеграции и предоставляет возможность каждой из них участвовать в 
интеграционных процессах в той мере и на тех направлениях, которые отвечают их 
национальным интересам. 

Выделим предпосылки создания НАФТА и СНГ. 
Предпосылки Создания НАФТА: 

1. наличие общих географических границ; 
2. исторически сложившиеся хозяйственные связи и транспортные коммуникации; 
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3. общность культурных традиций, религии и языка; 
4. взаимодополняющие структуры экономики интегрирующихся стран; 
5. общность хозяйственных проблем; 
6. политическая воля всех трех государств; 
7. «демонстрационный «эффект» (заключается в том, что под влиянием успехов тех или 
иных интеграционных объединений, как правило, и у других государств появляется 
желание вступить в эту организацию или создать свой блок). 
Предпосылки Создания СНГ: 
1. географическая близость стран-участниц и большая протяженность общих границ; 
2. наличие общей инфраструктуры; 
3. историческая общность народов бывшего СССР; 
4. производственная, технологическая, техническая взаимозависимость промышленно 
хозяйственных комплексов стран-участниц; 
5. страны СНГ-это бывшие Республики Советского Союза; 
6. производственная, технологическая, техническая взаимозависимость промышленно 
хозяйственных комплексов стран-участниц; 
7. миграции рабочей силы между странами СНГ. 

Как видно из приведенных ниже данных, некоторые предпосылки присущи обоим 
объединениям. Среди них стоит выделить такие предпосылки, как географическая близость 
стран и наличие общих границы, наличие общей исторически сложившейся инфраструктуры, 
у стран обоих интеграций имеются общие проблемы в сфере хозяйства. 

Организационная структура интеграционных объединений различна. Структура 
Содружества является наиболее разветвленной.  

Структура НАФТА состоит из комиссии по свободной торговле и координирующего 
секретариата. НАФТА обладает четкой организационной структурой. Центральным 
институтом НАФТА является Комиссия по свободной торговле, в которую входят 
представители на уровне министров торговли от трех стран-участниц. Комиссия наблюдает 
за осуществлением и дальнейшей разработкой Соглашения и помогает разрешать споры, 
возникающие при интерпретации Соглашения. Она также наблюдает за работой более чем 30 
комитетов и рабочих групп НАФТА. Последние собрания Комиссии проходили в 
Вашингтоне, США в 1997 году и в Мехико в начале 1998 года. 

Министры согласились о том, что Комиссия в ее работе будет оказывать содействие, 
Координирующий секретариат НАФТА (NCS), создание которого планировалось на конец 
1997 года. Секретариат призван служить официальным архивом работы НАФТА и 
выполнять роль рабочего секретариата при Комиссии. 

Взаимодействие в рамках Содружества осуществляется через его уставные органы: 
Совет глав государств, Совет глав правительств, Совет министров иностранных дел, 
Экономический Совет, Совет министров обороны, Совет командующих Пограничными 
войсками, Межпарламентскую Ассамблею, Экономический Суд. Совет глав государств 
(СГГ) как высший орган Содружества обсуждает и решает любые принципиальные вопросы 
Содружества, связанные с общими интересами государств-участников, а также 
рассматривает любые вопросы в рамках заинтересованных государств-участников без 
ущерба интересам других членов Содружества. Совет глав правительств (СГП) 
координирует сотрудничество органов исполнительной власти в экономической, социальной 
и иных сферах общих интересов. Совет министров иностранных дел (СМИД) является 
основным исполнительным органом, обеспечивающим сотрудничество во 
внешнеполитической деятельности государств-участников СНГ по вопросам, 
представляющим взаимный интерес, в период между заседаниями Совета глав государств и 
Совета глав правительств Содружества. 

Наряду с вышеуказанными органами СНГ создано около 70 органов отраслевого 
сотрудничества. Они координируют совместные усилия государств – участников в 
важнейших отраслях экономики и социального развития, вопросах гуманитарного 
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сотрудничества, борьбы с преступностью и терроризмом, в других сферах 
жизнедеятельности государств – участников СНГ. Единым постоянно действующим 
исполнительным, административным и координирующим органом Содружества определен 
Исполнительный комитет СНГ со штаб-квартирой в Минске и отделением Исполкома в 
Москве. Таким образом, организационный аппарат СНГ является более масштабным.  

Приведем особенности развития таможенной политики среди члена НАФТА. Здесь 
необходимо выделить отмену всех таможенных пошлин на товары, которыми торгуют 
между собой США, Канада и Мексика, к 2010 г., поэтапное упразднение значительного 
числа нетарифных барьеров в торговле товарами и услугами, защита североамериканского 
рынка от экспансии азиатских и европейских компаний, пытающихся избежать 
американских пошлин путем реэкспорта своих товаров в США через Мексику.  

Устав СНГ также закрепил и намерение государств создать общий рынок товаров и 
услуг, что невозможно сделать без участия в этом процессе таможенных органов. 
Возглавляет и направляет работу по осуществлению взаимодействия таможенных служб 
стран СНГ Совет руководителей таможенных служб государств-участников СНГ. К 
компетенции относится создание условий для унификации таможенных правил и 
используемых для таможенных целей документов, координация взаимодействия 
таможенных служб, разработка единых принципов осуществления валютного контроля 
таможенными службами стран-участниц Содружества. 

При экономическом объединении странам СНГ не избежать образования «зонтичной» 
структуры, в которой в качестве ядра будет выступать экономика России. Это роднит СНГ с 
НАФТА, где Соединенные Штаты - явный лидер и инициатор сотрудничества. НАФТА и 
СНГ роднит еще одна общая черта: в обоих случаях реализуется трехуровневая модель 
интеграции, в которой первый уровень – «ядро» в виде экономически самого крупного 
государства (США, России), второй - страны, имеющие наиболее тесные связи с «ядром» и 
во многом зависимые от него, третий - остальные, с менее интенсивными торговыми связями 
с «ядром». 

США, Канаду и Мексику объединяет наличие общих географических границ, а также 
исторически сложившихся хозяйственных связей и транспортных коммуникаций. Более того, 
у Канады и США также наблюдается общность культурных традиций, религии и языка. Для 
стран-участниц НАФТА существуют как положительные, так и отрицательные стороны 
объединения. Сохраняется явная асимметричность внешнеэкономических связей в рамках 
Североамериканского региона. Взаимодействие хозяйственных структур Мексики и Канады 
сильно уступают масштабности и интенсивности двусторонней канадско-американской и 
мексикано-американской торгово-экономической интегрированности (двусторонняя 
торговля товарами Канады с США по состоянию на 2012г. составила 602.5 млрд.долл., с 
Мексикой – всего 23.8 млрд.долл.). Мексика и Канада в большей степени представляют 
собой конкурентов на американском рынке товаров и рабочей силы, нежели партнеров по 
интеграционному процессу. Положительные стороны: получение новых рынков сбыта и 
поставок сырья, рост взаимной торговли США, Канады и Мексики, большой приток 
инвестиций в Мексику, получение новых рынков сбыта и поставок сырья, единое 
экономическое пространство. Отрицательные стороны: американский протекционизм, 
ассиметричность внешнеэкономических связей, торговый дефицит более чем в $60 млрд c 
Мексикой, массовый исход рабочих мест из США в Мексику, возросла уязвимость экономик 
Канады и Мексики.  

Среди положительных сторон для государств СНГ отмечаются единое экономическое 
пространство, страны-участницы входят в другие интеграционные объединения, единое 
гуманитарное пространство, тесные культурные связи, утверждение ОДКБ (региональная 
безопасность). Существует так и отрицательные стороны: выход из содружества некоторых 
государств, существующие конфликты на территорию членов СНГ, экономический спад 
стран, вызванный распадом СССР, большинство подписанных документов остается 
нереализованным, не все страны присоединились к ОДКБ. 



͉㪠

248 

При подписании Договора в 1993 году ВВП США составлял 5920 млрд. долл. США, 
Канады – 493 млрд. долл. США, Мексики – 329 млрд. долл. США. Тогда как показатели на 
2008 год были следующими: США – 14, 5 трлн. долл. США, Канады – 1, 5 трлн. долл. США, 
Мексики – 1 трлн. долл. США.  С 1993 по 2008 год в США было создано 25, 1 млн. рабочих 
мест, в Канаде – 4, 3 млн. рабочих мест, а в Мексике – 9, 2 рабочих мест, что в общем на все 
страны составило 39, 7 млн. рабочих мест. С 1993 наблюдается положительная динамика в 
экономическом положении стран НАФТА. Однако, к 2013 году торговый баланс наблюдался 
только у США, который составил 0,2 млрд. долларов США. 

Рассмотрим также экономические показатели стран Содружества независимых 
государств. Самые высокие темпы интеграции, роста ВВП, наращивания объема 
промышленного производства демонстрируют Россия, Казахстан, Армения, Беларусь, 
Азербайджан. Приближается к этому списку стран Узбекистан. Остальные государства 
отличаются низкими показателями экономического развития, постоянными кризисами в 
промышленности и производстве.  

Доля России в общем объеме ВВП по СНГ в целом в 2011 году составила 76,6% (1 
904,8 млрд. долл. США), что сильно превышает долю других стран СНГ. Этот результат 
связан с тем, что на Россию приходится 51,4% от общей численности населения СНГ в 2011 
году. Доля Казахстана в общем объеме ВВП стран СНГ, занимая второе место после России, 
составила 188,0 млрд. долл. США при значительно меньшей численности населения (6,0% от 
общей численности населения СНГ). 
Заключительная часть 

НАФТА и СНГ являются крупнейшими интеграционными группировками в мировой 
экономике. В Северной Америке интеграция шла «снизу вверх», благодаря деятельности 
транснациональных корпораций из США, формировавших область финансовой 
взаимозависимости, производственной специализации и кооперации в регионе. Таким 
образом, создание НАФТА было востребовано «снизу» и явилось логической 
институционализацией высокого уровня экономического сотрудничества на уровне 
американских и канадских компаний, что получило закрепление на межгосударственном 
уровне.  

Для обоих объединений важным является создание общего рынка товаров и услуг, а 
также установление общих правил в сфере таможенного регулирования. Стоит отметить 
сходство североамериканской экономической группировки и Содружества независимых 
государств, которое заключается в том, что участники интеграционных объединений 
находятся в разных стартовых условиях.  

Таким образом, в статье были продемонстрированы как общие, так и различные черты 
Североамериканского соглашения о свободной торговле и Содружества независимых 
государств. Основными критериями, по которым проводился сравнительный анализ стали: 
предпосылки и цели образования, управленческий аппарат, таможенная политика 
интеграционных объединений, особенности функционирования, история образования, итоги 
объединения, экономические показатели стран-участниц объединений. 
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Анотация: в статье проводится анализ зарубежного опыта развития кадрового потенциала 
на примере нескольких стран. А именно: США, Япония, Великобритания. Выделены 
основные направления по улучшению кадрового потенциала, практики. Также рассмотрены 
тактики отбора персонала в разных страна, поощрения сотрудников за отличную работу. 
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Вводная часть 

Как показывает анализ зарубежной литературы, в большинстве стран формирование 
кадрового потенциала основывается на оценке деловых, а так же профессиональных 
качествах кандидатов. К ним можно отнести : опыт работы, квалификация и образование, 
черты характера и те свойства личности, которые имеют отношение к предстоящей 
деятельности. В ряде стран узаконены принципы отбора лиц на муниципальную службу. 
Обеспечение муниципальной и государственной службы высокопрофессиональными, 
компетентными и ответственными кадрами - это не чисто российская проблема. Эту 
проблему решают все страны. Каждое государство решает ее, учитывая свои особенности, 
применяет ее  на разных этапах развития. У каждой страны уже есть свой опыт решения 
кадровых задач, этот опыт может быть полезен другим странам, поэтому нужно обращаться 
к опыту других стран, анализируя его и не допускать тех же ошибок, может даже 
использовать некие технологии, рекомендации других стран. 
Основная часть 

Во всем мире идет поиск наиболее рациональных моделей управления. Опыт многих 
фирм показал, что инвестиции в новое оборудование не приводят к превышению 
производительности труда, если не учитывается «человеческий фактор», т.е. если 
одновременно не осуществляются крупные вложения капитала в подготовку персонала, 
создание резерва кадров, во внедрение новых принципов организации труда. Для 
управленческого уровня необходимо, кроме того, создание новой производственной 
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культуры, которая включает принципы групповой работы (производственной деятельности), 
реорганизацию подготовки и повышение квалификации персонала с ориентацией на 
системную, комплексную организацию работы с резервом кадров, на оплату труда исходя из 
производственных потребностей, на стимулирование инициативы и вовлечение в процесс 
принятия решений, в том числе направленных на повышение качества обслуживания 
потребите?лей. 

Зарубежная практика применения разных кадровых технологий на муниципальной 
службе имеет много разнообразия по способам, содержанию. 

Можно выде?лить две в?ажные цели: 
• первая, это сфор?мировать в?ысококвалиф?ицированны?й состав му?ниципальны?х 
служащих и обес?печить професс?иональное ре?шение задач; 
• вторая, это через к?адровые те?хнологии в?ыиграть си?льную конкуре?нцию с част?ным 
секторо?м за привлече?ние професс?ионалов. 

Больше пре?дпочитают т?акую кадро?вую техноло?гию как упр?авление кар?ьерой. В 
му?ниципально?й службе м?ногих пром?ышленно раз?витых стра?нах Европы, С?ША, Японии 
пр?актика упр?авления кар?ьерой сдер?жит правову?ю основу и чет?кий, выработ?анный 
меха?низм продв?ижения по с?лужбе. Все ру?ководители, с?пециалисты к?адровой слу?жбы 
обязан?ы владеть пр?актикой упр?авления кар?ьерой свои?х подчинен?ных. В некотор?ых 
странах к?адровая те?хника разр?абатываетс?я только госу?дарственны?ми органам?и [5] 

Рассмотрим пр?инципы соз?дания эффе?ктивного к?адрового поте?нциала в 
со?временных з?арубежных стр?анах, таки?х как США и Я?понии. 

Крупные но?вшества в у?правлении а?мерикански?ми компани?ями - введе?ние 
систем?ы стратегичес?кого планиро?вания и упр?авления, пере?ход к деце?нтрализаци?и 
структур и ис?пользование бр?игадных мето?дов организ?ации труда. А?мериканска?я система 
ос?нована на р?ассмотрени?и деятельност?и по управ?лению как с?амостоятел?ьной 
професс?ии и налич?ии самой р?азвитой в м?ире сети учеб?ных заведе?ний, други?х учебных 
це?нтров и спе?циальных про?грамм, обес?печивающих ш?ирокую под?готовку, 
пере?подготовку и по?вышение кв?алификации у?правляющих. В а?мериканско?м управлен?ии 
значите?льно выше прос?лойка «дженералистов», т.е. вы?полняющих об?щие обязан?ности 
руко?водителей ш?ирокого проф?иля, котор?ые должны б?ыть компете?нтны и в те?хнике, и в 
э?кономике, и в про?изводстве, и в р?ыночной де?ятельности. [3] 

Кадровая по?литика в ф?ирмах США об?ычно строитс?я на более и?ли менее 
о?динаковых пр?инципах по с?ледующим н?аправления?м. 

Американские ф?ирмы, испо?льзующие тр?адиционные пр?инципы отбор?а кадров пр?и 
приеме н?а работу, ос?новное вни?мание удел?яют специа?лизированн?ым знаниям и 
професс?иональным н?авыкам. 

Общими критер?иями по по?дбору кадро?в являются: обр?азование, пр?актический 
о?пыт работы, пс?ихологичес?кая совмест?имость, уме?ние работат?ь в коллект?иве. 

В американс?ких фирмах де?лается орие?нтация на уз?кую специа?лизацию 
ме?неджеров, т?ак же как и и?нженеров и уче?ных. Амери?канские спе?циалисты, к?ак 
правило, професс?иональны в уз?кой област?и знаний и поэто?му продвиже?ние их по 
иер?архии упра?вления про?исходит то?лько по верт?икали, что оз?начает, что ф?инансист 
бу?дет делать к?арьеру тол?ько в этой об?ласти. Это о?граничивает воз?можности 
про?движения по уро?вням управ?ления, что обус?ловливает те?кучесть упр?авленчески?х 
кадров, и?х переход из о?дной фирмы в дру?гую. 

В современ?ных услови?ях подгото?вке и пере?подготовке ме?неджеров пр?идается 
важное значе?ние, как на оф?ициальном уро?вне, так и н?а уровне от?дельных фир?м. Каждая 
ко?мпания пра?ктически и?меет свою собст?венную систе?му перепод?готовки. Но?вые 
сотруд?ники обяза?ны проходит?ь переподгото?вку ежегод?но, вследст?вие чего про?цесс 
обуче?ния идет не?прерывно. 

Данная черт?а американс?кого стиля у?правления н?аходит выр?ажение в с?истеме 
под?готовки и по?вышения кв?алификации персо?нала, разв?итии ее обуч?ающих техно?логий. 



͉㪠

251 

В эту с?истему вхо?дят четыре в?ида организ?аций - шко?лы управле?ния (школы б?изнеса); 
ф?акультеты и от?деления в в?ысших учеб?ных заведе?ниях; професс?иональные об?щества; 
ко?нсультатив?ные фирмы.[1] 

Главная за?дача всех фор?м и видов по?дготовки и по?вышения кв?алификации - это 
«с?делать зна?ния произво?дительными». Ш?колы управ?ления (шко?лы бизнеса) з?анимаются 
во?просами по?дготовки и по?вышения кв?алификации с?пециалисто?в и менеджеро?в по 
различ?ным направ?лениям. В н?астоящее вре?мя насчиты?вается свы?ше трехсот ш?кол 
бизнес?а, школ ад?министраци?и и эконом?ики, школ про?мышленного у?правления, в 
котор?ых используетс?я двух- и чет?ырехгодичное обуче?ние, имеютс?я докторантур?а и 
краткосроч?ные курсы со?вершенство?вания. Япо?нский стил?ь управлен?ия кадровы?м 
потенциа?лом организ?ации проше?л в своем р?азвитии нес?колько эта?пов, и на се?годняшний 
де?нь можно с?казать о р?азнообрази?и этих сти?лей в совре?менной Япо?нии. 

Такая форм?а дает воз?можность пре?дприятию с?вободно и б?ыстро регу?лировать к?ак 
количест?венный, та?к и качест?венный сост?ав наемного персо?нала. 

Другой гиб?кой формой я?вляется по?вторный ил?и вторичны?й наем на но?вых 
услови?ях ранее у?воленных р?аботников. Эт?а форма су?ществовала и р?аньше, одн?ако, 
прибе?гавшие к не?й предприятия с «?пожизненны?м наймом» нес?ли перед у?воленными 
р?аботниками к?ак моральн?ые, так и м?атериальные об?язательств?а. Сегодня же т?акой наем 
осу?ществляетс?я без каки?х-либо гар?антий и об?язательств со сторо?ны предпри?ятия перед 
по?вторно нан?имаемыми р?аботниками. 

Большинство из н?их нанимаютс?я на значите?льно худши?х, чем ран?ьше, услов?иях, в 
том ч?исле и кас?ающихся зар?аботной пл?аты. Более то?го, каждый из н?их может б?ыть 
уволен в л?юбое время. 

Это позвол?яет предпр?иятию не то?лько эконо?мить значите?льные сумм?ы на оплате 
р?абочей сил?ы, но и заст?авляет так?их работни?ков трудит?ься с еще бо?льшей, чем р?аньше, 
энер?гией - в з?нак благод?арности за то, что и?х не забыл?и и снова пр?иняли на р?аботу, а 
т?акже из бо?язни подвер?гнуться очере?дному увол?ьнению. 

К первой у?казанной гру?ппе относитс?я также набор вре?менных работ?ников 
(вре?менный нае?м), наем н?а неполную р?абочую неде?лю (наем ч?астично за?нятых) и т?ак 
называе?мая «систе?ма арбайто», или нае?м на корот?кий период вре?мени на по?дсобные 
работ?ы (главным обр?азом студе?нтов, пенс?ионеров). Эт?и формы на?йма особен?но 
выгодны пре?дприятиям, пос?кольку на переч?исленные к?атегории тру?дящихся 
рас?пространяютс?я далеко не все по?ложения япо?нского тру?дового зако?нодательст?ва. 

К сравните?льно новым фор?мам найма от?носится та?кже «систе?ма обязате?льного 
набор?а». Ее сут?ь сводится к с?ледующему: р?абочая сил?а набираетс?я не кажды?м 
отдельны?м предприят?ием, а адм?инистрацие?й компании о?дновременно д?ля всех 
пре?дприятий. Через к?аждые 4-7 лет н?анятым работ?никам предост?авляется воз?можность, а 
ф?актически в?меняется в об?язанность пере?йти на дру?гое предпр?иятие данно?й компании. 
Сто?ль гибкая фор?ма найма в?ыгодна пре?дприятиям, пос?кольку поз?воляет быстро ре?шать 
вопрос?ы, связанн?ые с наемн?ым персона?лом. 

Наконец, к ч?ислу сравн?ительно но?вых форм н?айма относ?ится и так называемый 
«группово?й пожизнен?ный найм». Администр?ация предпр?иятия нани?мает на работу не 
к?аждого работ?ника в отде?льности, а ср?азу целую груп?пу людей и поэто?му не несет 
персональ?ной ответст?венности пере?д каждым от?дельным ин?дивидом. Это нере?дко ведет 
к н?арушению об?язательств пере?д ними.[3] 

Итак, подво?дя итог вы?шесказанно?му, можно с?делать выво?д, что систе?ма 
«пожизне?нного найм?а» вытесняетс?я более вы?годными дл?я предприят?ия в новых 
ус?ловиях эко?номического р?азвития фор?мами найма р?абочей сил?ы. 

Обучение и по?дготовка персо?нала в Япо?нии, как пр?авило, осу?ществляетс?я внутри 
ф?ирмы, чаще все?го без отр?ыва от про?изводства. О?дна из важ?ных целей - в?ыработка 
необ?ходимых име?нно данной ко?нкретной ф?ирме разнообр?азных навы?ков и 
способ?ностей. 
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Профессионально-техническое обуче?ние без отр?ыва от про?изводства ор?ганизуют 
с?пециальные от?делы, сущест?вующие в к?аждой круп?ной компан?ии. Непосре?дственное 
«?наставничест?во» возложе?но на спец?иально под?готовленны?х инструкторо?в. 

Осуществляя професс?ионально-те?хническое обуче?ние с отры?вом от про?изводства, 
бо?льшинство кру?пных японс?ких компан?ий, наряду с ис?пользование?м собствен?ных 
учебны?х центров и с?пециалисто?в, прибега?ют также к по?мощи таких 
с?пециализиро?ванных непр?авительстве?нных орган?изаций, ка?к Японский це?нтр 
произво?дительност?и труда, Я?понская ассо?циация эффе?ктивности про?изводства, 
Я?понский це?нтр эконом?ических исс?ледований и др. 

Большое вн?имание в з?арубежных стр?анах уделяетс?я разработ?ке должност?ных 
стандарто?в и методи?ке экзамен?ационного про?цесса, сюд?а привлека?ются ученые р?азных 
професс?ий. Для отбор?а кандидато?в в США, А?нглии, Япо?нии примен?яются тест?ирования, 
уст?ные и пись?менные экз?амены, собесе?дования [2]. 

Важно, что у бо?льшинства р?азвитых стр?ан отбор к?андидатов н?а 
администр?ативные до?лжности и про?движение по с?лужбе контро?лируется с?пециальным?и 
органами, котор?ые не завис?ят от ведо?мственных и узкополитических интересов. 
Не?маловажное в?нимание уде?ляется фор?мированию в?ысшего сло?я профессио?нальных 
слу?жащих. Во Фр?анции, Япо?нии, Англи?и, Германи?и этот сло?й формируетс?я путем 
це?ленаправле?нного выра?щивания мо?лодых спец?иалистов, к?адров, а не з?а счет 
«естест?венного отбор?а» из всей м?ассы чинов?ников. Сле?довать или нет Росс?ии западно?му 
опыту в мо?дернизации к?адровой по?литики? Ед?иной точки зре?ния среди росс?ийских и 
з?ападных спе?циалистов нет. Ч?асть считает, что с?ледование з?ападному о?пыту 
обязате?льно для дост?ижения успе?ха модерниз?ации любой стр?аны. Часть го?ворит, что 
у?правление – это со?циокультур?ная систем?а, которую мо?жно объясн?ить только в с?вязи со 
свое?й системой н?ационально?й культуры [2]. 

В Великобр?итании каж?дый местны?й орган впр?аве создав?ать собстве?нную 
внутре?ннюю структуру. Тр?адиционным?и стали та?кие отделы к?ак секретар?иат 
(юридичес?кий отдел), от?дел кадров, ф?инансовый от?дел, отдел з?дравоохране?ния и охра?ны 
окружаю?щей среды. Пр?авовое регу?лирование му?ниципально?й службы осу?ществляетс?я 
совместно му?ниципалитет?ами и орга?нами более в?ысокого зве?на управле?ния [4]. 

В Греции, Люксембурге, Испании подготовка муниципальных кадров относиться в  
ранг обязательств центральных органов власти. А в Бельгии местные органы самостоятельны 
в вопросах подготовки, обучения муниципальных служащих, отсюда следует, что задачи по 
организации подготовки муниципальных служащих на общенациональном уровне нет. 
Заключительная часть 

Проблема развития кадрового потенциала стоит перед многими странами и ее решают 
все страны. Каждое государство решает ее, учитывая свои особенности, применяя свой опыт 
решения кадровых задач. Поэтому нужно обращаться к опыту других стран, на основе его 
анализа делать выводы, не допускать тех же ошибок, использовать эффективные технологии, 
ресурсы, методы заимствованные полностью или частично у других стран. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что, несомненно, каждый 
метод управления персоналом организации имеет свои преимущества. Если в США 
кадровый потенциал формируется за счет высококвалифицированных и заинтересованных 
работников, то в Японии еще имеет место система «пожизненного найма», хотя и она уже 
вытесняется более новыми формами управления. 

Сложно сказать насколько та или иная система подходит для российских организаций, 
поскольку и в Америке, и в Японии эти системы формировались прежде всего на основе 
национального менталитета, традиций и даже характера народа. Японская система 
«пожизненного найма» не подходит к применению российской практике уже потому, что 
стимула для продвижения по карьерной лестнице нет. Американский метод может быть и 
ближе нашему, однако нельзя забывать о различиях в экономических и социальных условиях 
жизни, что на данный момент является чуть ли не главной причиной того, что России, хотя и 
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следует рассматривать опыт других стран, нужно все же идти по собственному пути 
формирования и развития кадрового потенциала. 
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Аннотация: В работе представлены результаты анализа института 

наставничества в исполнительном органе местного самоуправления. Выявлены проблемы 
системы адаптации муниципальных служащих и предложены пути решения. 

Ключевые слова: Адаптация персонала, наставничество, государственное и 
муниципальное управление. 

Resume: The paper presents the results of the analysis of the institution of mentoring in the 
executive body of local self-government. The problems of the adaptation system of municipal 
employees are identified and solutions are proposed. 

Key words: staff adaptation, mentoring, state and municipal administration. 
 
Актуальность исследования института наставничества в системе органов 

государственного и муниципального управления велика. Как показывает практика 
неопытный сотрудник, впервые принятый на службу, вынужден осваивать новую для него 
работу, использую метод проб и ошибок, что негативно сказывается на эффективности 
государственного либо муниципального учреждения. Решение данной проблемы возможно 
путем внедрения эффективной системы наставничества, в целях профессионального 
развития вновь принятых сотрудников. Актуальность данной проблемы также связана с 
постоянным обновлением кадрового состава государственных и муниципальных служащих. 

Целями работы являются: рассмотрение текущего состояния института 
наставничества в органах власти, определении роли наставничества в системе 
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муниципального образования, выявления имеющихся проблем и формирования 
практических рекомендаций по совершенствованию текущей системы адаптации персонала. 

Приоритетной проблемой в системе государственного и муниципального управления 
является разработка эффективной системы адаптации персонала. Подготовка будущего 
чиновника к трудовой деятельности является сложным целостным процессом, 
ориентированным на формирование личностных качеств, профессиональных умений 
навыков и знаний. Решение данной задачи возможно путем внедрения системы 
наставничества, которая способна ускорить процесс формирования у него требуемых 
компетенций и мотивации для дальнейшей работы.  

Наставничество – это неформальный процесс обмена знаниями, социальным опытом и 
психологическая поддержка, получаемая обучаемым в работе, карьере и профессиональном 
развитии. Наставничество включает неформальные коммуникации, обычно между двумя 
людьми в длительном периоде, между сотрудниками, имеющими большой объем актуальных 
знаний мудрости и опыта, и сотрудником, который обладает ими в меньшей степени.[1] 

Активное внедрение наставничества в государственном и муниципальном управлении 
началось с 2013 года, когда Министерством труда РФ (далее – Минтруд) был подготовлен и 
внедрен методический инструментарий по применению наставничества в государственной 
службе. Инструментарий определяет цели наставничества: оказание помощи 
государственным гражданским служащим Министерства, впервые принятым или 
назначенным в порядке должностного роста на государственную гражданскую службу, в их 
профессиональном становлении, приобретении профессиональных навыков выполнения 
должностных обязанностей, адаптации в коллективе, соблюдении служебной дисциплины, а 
также воспитание у них требовательности к себе и заинтересованности в результатах труда. 

В инструментарии также представлены образцы необходимых локальных документов 
и методических материалов для внедрения наставничества.[2] 

В настоящее время продолжается работа по совершенствованию данного механизма 
адаптации персонала, так в мае текущего года, Минтруд подготовил проект 
правительственного постановления, которым определяются условия стимулирования 
служащих, занимающихся наставнической деятельностью. Наставнику планируется 
установить дополнительную плату в размере не более 30% месячного оклада [3]. На наш 
взгляд данная инициатива является необходимым шагом на пути к эффективной системе 
государственного и муниципального управления в целом. 

Практические особенности системы наставничества на муниципальной службе можно 
разобрать на примере Исполнительного комитета города Казани. 

Исполнительный комитет города Казани – исполнительно-распорядительный орган 
местного самоуправления города Казани, наделенный Уставом города Казани полномочиями 
по решению вопросов местного значения, а также по осуществлению отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Казани 
федеральными законами и законами Республики Татарстан. 

Структуру Исполнительного комитета составляют отраслевые и территориальные 
учреждения муниципальной власти, куда, в частности входит Управление кадровой 
политики Аппарата Исполнительного комитета города Казани (далее – Управление). 
Указанный орган выполняет функции по разработке и контролю за реализацией 
эффективной системы кадровой политики в Исполнительном комитете. 

Кадровая политика города Казани регламентируется Постановлением Мэра города 
Казани.[4] Данным постановлением закреплены основополагающие базовые стандарты, 
принципы, системы цели и задачи кадрового регулирования органов местного 
самоуправления в городе Казани. 

В связи с тем, что муниципальные учреждения регулярно испытывают кадровый 
недостаток, проблема привлечения, отбора и адаптации лиц, соответствующих 
необходимыми качествами выходит на первый план. 
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Система адаптации персонала в Исполнительном комитете регламентируется 
распоряжением Руководителя Исполнительного комитета города Казани от 28.09.2017 
№3253р «Об адаптации персонала в Исполнительном комитете города Казани» и от 
25.12.2007 №1922р «О стажировке новых сотрудников Исполнительного комитета города 
Казани». Программа адаптации включает в себя теоретическую подготовку и освоение 
практического опыта под руководством наставника непосредственно на рабочем месте. 
Программа адаптации  и наставничества выглядит следующим образом:  

1. вновь принятому сотруднику назначается наставник из числа опытных и 
авторитетных служащих на период от 3 месяцев до 1 года; 

2. обучение сотрудника в форме стажировки на рабочем месте с использованием 
электронной адаптивной обучающей системы «Эксперт»; 

3. ежемесячное представление карточки мониторинга профессионального 
развития и получения консультативной поддержки по вопросам адаптации в Управление; 

4. прохождение выходного тестирования стажируемого после завершения 
стажировки; 

5. не позднее 7 дней до завершения процесса наставничества представление в 
Управление отчетной документации о деятельности стажируемого в период его 
профессиональной адаптации. 

Стоит отметить, что в данной системе не предусмотрен механизм поощрения 
наставников, что является главным недостатком системы. Выполнение наставнических 
функций требует большого количества времени, что отрицательно сказывается на 
выполнении основных служебных обязанностей. 

К данному вопросу необходимо подходить взвешенно, соблюдая баланс между 
материальным поощрением и созданием корпоративной культуры, где наставничество 
воспринимается не как дополнительные служебные обязанности, а как почетная миссия. С 
этой целью целесообразно ввести статусные знаки отличия для наставников, либо проводить 
конкурсы «Лучший наставник». 

Стоит заметить, что наставники также нуждаются в специальном обучении. 
Правильный выбор формата и атмосферы обучения наставников позволит эффективнее 
использовать их в подготовке молодых специалистов к службе в органах государственной и 
муниципальной власти. Одной из форм подобного обучения могут стать конференции 
научно-практические семинары которые можно проводить как очно, так и заочно. 

Нелишним будет создание системы активного вовлечения ушедших на пенсию 
профессионалов, которых можно было бы использовать в качестве наставников, они могли 
бы советовать и консультировать новых сотрудников основываясь на своём опыте. 

Для быстрой адаптации и введения в должность персонала необходимо разработать 
соответствующую программу, которая включала бы в себя несколько этапов (таблица 1). 
Цель этой программы дать сотруднику возможность составить первоначальное мнение об 
организации, для этого его нужно ознакомить с её деятельностью, индивидуальными 
особенностями, принятыми в данной организации и взаимоотношениями в коллективе. 
Новый сотрудник должен узнать о правилах приема и увольнения, заработной плате и 
условиях труда. 

Таблица 1 Программа адаптации персонала 
Наименовани

е этапа 
Описание этапа 

Длительн
ость 

Первый 

с новым сотрудником проводится ознакомительная беседа, в 
которой нужно затрагиваются такие темы, как: принципы и 
методы работы; распределении основных полномочий и 
внутренних связей организации; проводится знакомство с 
порядками и традициями организации 

1 - 2 дня 

Второй 
после оформления документов сотрудника нужно представить 
коллективу 



͉㪠

256 

Третий 

работника знакомят с его новым рабочим местом, а также 
местом хранения нормативных документов и других актов и 
материалов, которые могут понадобиться в процессе работы; 
проводится ориентационное собеседование с руководителем, 
сотруднику предоставляют необходимую информацию и 
отвечают на его вопросы 

Четвёртый 

ознакомление с должностными обязанностями и 
требованиями к работе, требованиями к охране труда и 
технике безопасности; включение в рабочий процесс. в конце 
недели наставник должен дать оценку соответствия 
заявленных знаний и навыков реальным; личностно-
профессиональных качеств сотрудника с целью определения 
его сильных сторон и областей для дальнейшего развития. 
дать необходимые рекомендации сотруднику, проходящему 
процедуру введения в должность 

1-3 
недели 

 
Примерное содержание информационной брошюры для новых работников 

администрации: 
Общая информация: 
1. Миссия администрации; 
2. Организационная структура; 
3. Распорядок рабочего дня, дресс-код; 
4. Деловая этика. 
Информация для определённой должности: 
1. Должностные обязанности; 
2. Функции отдела, в который направлен новый работник; 
3. Взаимосвязь с другими отделами; 
4. Критерии оценки деятельности сотрудника и контроль; 
5. Организация процесса труда; 
6. Нормативная информация по работе в подразделении. 
С данной программой должны ознакомиться и использовать в своей работе: 

руководитель организации, руководители структурных подразделений, работники отдела 
кадров. 

Также с целью повышения эффективности труда сотрудника руководитель должен 
составлять план, в котором чётко и подробно описывались бы действия по развитию 
необходимых качеств, знаний и навыков работника. Наилучшим вариантом будет 
составление данного плана совместно с подчиненным, в ходе беседы. При этом 
руководителю нужно опираться на результаты предыдущей аттестации для оценки 
эффективности его деятельности. Для определения потребностей работника, его карьерных 
ожиданий и желание развиваться в том или ином направлении важно, чтобы он сам 
принимал активное участие в составлении плана. Благодаря грамотно составленному плану 
сотрудник сможет сосредоточить усилия на выбранных направлениях своего развития и 
сможет самостоятельно оценивать личный прогресс и достижения. 

Вышеуказанные предложения являются рекомендательными и могут быть 
адаптированы для конкретного государственного и муниципального учреждения с учетом 
профессиональной специфики. 

 
Список использованных источников: 
1. Daloz, L. A. (1990). Effective Teaching and Mentoring. San Francisco: Jossey Bass. 

p. 20. 
2. Методический инструментарий по применению наставничества на 

государственной гражданской службе [Электронный ресурс]: утв. Минтрудом России по 



͉㪠

257 

состоянию на 15.12.2015 г. – Режим доступа: Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.06.2019). 

3. https://www.garant.ru/news/1272976/ 
4. Постановление Мэра города Казани от 26.05.2008 №153 «О кадровой политике 

органов местного самоуправления и муниципального органа муниципального образования 
города Казани». 
 
 
 
 

ПРАКТИКА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ «МУСОРНОЙ» 

РЕФОРМЫ 
 

И. Р. Галеева 
магистрант факультета менеджмента  

Университета управления «ТИСБИ» 
Ю. С. Валеева 

канд. экон. наук, доцент  
факультета менеджмента  

Университета управления «ТИСБИ» 
 

Аннотация: В работе даны основные понятия, связанные с областью обращения с 
отходами; проанализирован ход мусорной реформы. Обозначены основные проблемы ее 
реализации в Республике Башкортостан. Сделаны выводы о дальнейших перспективах 
развития области обращения с отходами. 

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, обращение с отходами, мусорная 
реформа. 

Abstract: The paper gives the basic concepts related to the field of waste management; 
analyzed the progress of the garbage reform. The main problems of its implementation in the 
Republic of Bashkortostan are outlined. Conclusions are drawn about further prospects for the 
development of the waste management field. 

Key words: municipal solid waste, waste management, garbage reform. 
 
Правовое регулирование в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

осуществляется Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», в соответствие с которым обозначим основные термины: 

- твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои 
потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд; 

- оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов; 

- региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – 
оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое 
обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места 
накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора. [1]  
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С 1.01.2019 года по всей стране стартовала, так называемая, мусорная реформа. Путем 
внесения изменений в действующий закон «Об отходах производства и потребления» п.2 ст. 
10 ФЗ «О внесении изменений...» от 31.12.2017 №503-ФЗ.  

Россияне задавались вопросом – для чего же нужна мусорная реформа – ответ на 
который, достаточно прост. В России уже накоплено около 40 млрд тонн отходов, однако на 
конец 2018 года сжигалось всего 4-5% мусора.  

Изобретатели мусорной реформы 2019 планируют утилизировать до 60% в 2024 году 
и 95% в 2030 году. Для этого должно быть построено 130 комплексов для утилизации, 
позволяющих ликвидировать все несанкционированные свалки и развивать действенную 
структуру переработки.  

В послании Федеральному Собранию от 20.02.2019 В. В. Путин заявил, что до 2026 
года должны быть уничтожены все крупные свалки по стране. 

Начиная с 01.01.2019, в соответствии с положениями новой мусорной реформы, в 
регионах выбираются единые региональные операторы – организации, ответственные за 
вывоз и утилизацию ТКО в рамках, заключенных с собственниками ТКО договоров. [2] 

Выбор единого регионального оператора в каждом конкретном субъекте совершается 
на основании конкурсного отбора, который организуется и проводится органами 
исполнительной власти субъекта РФ (п. 4 ст. 24.6 закона № 89-ФЗ). Такой конкурсный отбор 
осуществляется в соответствии с Правилами, утв. постановлением Правительства РФ от 
05.09.2016 №881. Мусорная реформа, помимо прочего, ограничивает количество 
региональных операторов для каждого субъекта РФ. [3] 

В Республике Башкортостан (РБ), как и во многих других регионах, население с 
осторожностью восприняло нововведения из-за несовершенства принятых законодательных 
решений.  

Реализация мусорной реформы началась с выделения в отдельную квитанцию платы 
за вывоз мусора, а также повышения тарифов за услугу. Так, в городе плата составила 70 
рублей с человека, в сельской местности – 35 рублей с человека. Повышение тарифов – одна 
из главных причин недовольства населения, однако в РБ самый низкий тариф в 
Приволжском Федеральном округе – средний тариф составляет 120-140 рублей с человека. 

Организация вывоза мусора в сельской местности также, как и в городе, легла на 
плечи региональных операторов. Один из руководителей региональных операторов на 
круглом столе, посвященном реализации мусорной реформы высказался о тарифах: 

- В действующем «мусорном» тарифе 18% – это на доставку ТКО. Но в нашей зоне 
доставка стоит 40 рублей, это действующий тариф организации, которая производит 
перевозку мусора. В городском тарифе это уже 60%. А если мы взимаем тариф с жителя 
села, 35 рублей, то мы за доставку ещё свои 5 рублей вынуждены доплачивать. Таким 
образом, средств на увеличение и улучшение автопарка (а износ автомобилей составляет 
80%) средств, естественно, не остается. [4] 

 Республика уже потратила на это дело порядка 800 миллионов рублей: 500 
миллионов – закупка контейнеров, 200 миллионов – строительство мусорных площадок и 
100 миллионов направлено на проектирование и строительство мусоросортировочных 
мощностей. [4] По факту в сельской местности отсутствуют мусорные площадки, 
организованные в соответствие с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест» и СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». Контейнеров либо не 
хватает, либо их вообще нет. Ответственность за их строительство и содержание лежит на 
органах местного самоуправления, но в большинстве случаев у муниципалитетов нет на это 
средств. Здесь население можно понять – плату собирают, а грамотный сбор мусора не 
организовали. 

Помимо отсутствия контейнеров для сбора, есть проблема с графиком вывоза мусора. 
В городе вывозят мусор 1-2 раза в сутки, в сельской местности – 1-2 раза в неделю. Этого 
количества катастрофически мало в связи с тем, что нет мусорной площадки для сбора. 
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Следующим этапом после сбора мусора является сортировка, переработка и 
утилизация. В РБ существует один действующий мусоросортировочный комплекс. Комплекс 
«Эко-сити» был открыт в середине мая 2019 года. Этот комплекс готов принимать до 
двухсот тысяч тонн отходов в год. На данный момент сюда поступают ТКО из Стерлитамака 
и соседних городов. 

На заводе работают две линии. Отсортировывается более 30 полезных фракций: 
пластик, полиэтилен, картон, стекло и другие. Выделенные фракции направляются на 
перерабатывающие заводы. Несортируемый мусор прессуют на высокотехнологичном 
оборудовании плотностью тысячу килограммов на кубометр. Таким образом, технологии, 
используемые на мусоросортировочном комплексе, позволяют до 10 раз уменьшить объём 
отходов, размещаемых на полигоне. [5] 

В целом по республике ситуация с вывозом мусора изменилась в корне. Ранее более 
миллиона человек не оплачивали эти услуги, сейчас же каждому жителю РБ выставлен счет 
за вывоз мусора. Больше половины из образующегося мусора идет на сортировку, несмотря 
на то, что раздельный сбор организован только в г. Октябрьский. 

Переполненные контейнерные площадки, горы несортированного мусора – это, во-
первых, недоработки регоператора, так как плату начисляют за ежедневный вывоз мусора. 
Во-вторых – недостаточное количество контейнеров, а в-третьих – жители и 
предприниматели переполняют контейнеры не только ТКО, но и прочим мусором, не 
относящимся к коммунальным отходам. 

И последним – одним из главных направлений в развитии области обращения с 
отходами является создание дополнительных мощностей мусоросортировочных комплексов, 
которые будут извлекать сырье из отходов и мусороперерабатывающих комплексов, которые 
будут перерабатывать это вторичное сырье. Но, как прокомментировал заместитель 
министра природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов, мусороперерабатывающие 
комплексы в Башкирии существуют в единичном масштабе, и это очень маленькие 
производства. Готового проекта действующего крупного завода по переработке мусора нет. 
Можно говорить о разрозненных копаниях, которые занимаются переработкой. В то же 
время, есть планы касательно создания в Уфимском районе предприятия по переработке 
вторичных материалов, в настоящее время готовится пакет документов на эту тему. [6] 
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БУХГАЛТЕРСКИЕ СЧЕТА ЕВРОИНТЕГРИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ  
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Высшая школа бухгалтерского учета 

 
Аннотация: В статье предложена, обоснована и раскрыта табличная форма счетов 

бухгалтерского учета, наглядно представлена причинно-следственная связь между ними и 
учетными объектами. Подробно раскрываются и критически анализируются новые важные 
изменения Общего плана счетов бухгалтерского учета. Также внесены и обоснованы 
различные предложения терминологического и методологического характера по 
совершенствованию бухгалтерских счетов хозяйствующих субъектов и их использованию в 
современной теории и практике управления Республики Молдова. 

При проведении исследования по теме данной статьи использовались такие 
общенаучные методы познания, как анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, 
группировка, моделирование, системный подход и др.. Источниками информации послужили 
различные нормативные акты, отечественная и зарубежная специальная литература. 

Ключевые слова:показатели счетов бухгалтерского учета и их использования, виды 
активно-пассивных счетов и их характеристика, деловая репутация. 

Abstract:The article proposes, justifies and discloses the tabular form of accounting 
accounts, clearly shows the causal relationship between them and accounting objects. New 
important changes to the General Chart of Accounts are revealed and analyzed in detail. Various 
suggestions of a terminological and methodological nature on improving the accounting accounts of 
business entities and their use in the modern theory and practice of management of the Republic of 
Moldova have also been made and justified. 

When conducting research on the topic of this article, such general scientific methods of 
cognition as analysis, synthesis, induction, deduction, abstraction, grouping, modeling, systematic 
approach, etc. were used. The sources of information were various regulatory acts, domestic and 
foreign specialized literature. 

Keywords: indicators of accounting accounts and their use, types of active-passive accounts 
and their characteristics, goodwill. 
 

Введение 
Стратегический курс Республики Молдова на интеграцию в Европейский Союз 

оказывает значительное влияние на все ее институты, включая бухгалтерский учет, который 
представляет собой систему сбора, идентификации, группировки, обработки, отражения, 
обобщения и представления достоверной информации об активах, собственном капитале, 
обязательствах, доходах, затратах, расходах и хозяйственных операциях (экономических 
фактах) предприятий. Эта информация используется для принятия обоснованных 
управленческих решений и составления финансовой отчетности. Она позволяет правильно 
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определять эффективность бизнеса, способствует его развитию и повышению 
конкурентоспособности. 

Важнейшим и практически единственным источником наиболее полной, 
систематизированной и достоверной экономической информации о предприятиях и их 
деятельности являются счета бухгалтерского учета. В этой связи отметим, что издавна 
считается, что метод бухгалтерского учета включает 8 элементов (приемов, методов): 
документация, инвентаризация, счета, двойная запись, оценка, калькуляция, баланс и 
отчетность. Но только один из них (счета) в специальной литературе и учетной практике 
употребляется в сочетании с понятием «бухгалтерского учета». Обоснованно не 
используются такие понятия как «документация (инвентаризация, двойная запись, оценка, 
калькуляция, баланс и отчетность) бухгалтерского учета». Это, на наш взгляд, 
свидетельствует о необходимости дальнейших глубоких разработок теоретических и 
методологических проблем бухгалтерского учета, что весьма актуально для Республики 
Молдова из-за ее большого отставания от зарубежных стран в этой области. Оно 
подтверждается многими фактами, два из которых такие: 

1) в монографии малоизвестного украинского экономиста В. З. Семанюка [7] 
рассмотрены многие важные вопросы, которые у нас полностью игнорируются: генезис 
развития учета в доиндустриальном и формирование его парадигмы в индустриальном 
обществе, взаимосвязь развития экономических формаций и учетной науки, 
общефилософские, социологические и психологические проблемы учета, предпосылки 
формирования, структура и содержание его информационной теории, законы 
функционирования, оценка информации и определение эффективности учетной системы и 
др.; 

2) актуальные проблемы бухгалтерского учета глубоко и комплексно исследованы 
известными украинскими доктором экономических наук профессором М. С. Пушкарь и 
академиком Н. Г. Чумаченко и представлены в их монографиях «Философия учета», 
«Идеальная система учета: концепция, архитектура, информация» и др. [5, 6]. В Республике 
же Молдова хотя бы немного похожих (аналогичных) работ не было раньше и нет сейчас.  
 

Основной текст 
В специальной литературе и учетной практике часто используется понятие «счет (а) 

бухгалтерского учета», под которым, как правило, подразумевается синтетический счет (а). 
Именно синтетические счета подразделяются на балансовые, забалансовые, активные, 
пассивные, активно-пассивные, аналитические, основные, материальные (имущественные), 
денежные, расчетные, фондовые, контрарные (регулирующие), контрактивные, 
контрпассивные, собирательно-распределительные, калькуляционные, операционно-
результатные, финансово-результативные, управленческие и др.  

Общепринято считать, что счета бухгалтерского учета представляют собой способ 
группировки, текущего контроля и отражения в денежной оценке однородных по 
экономическому содержанию активов, капитала, обязательств, доходов, расходов и затрат 
предприятий. Однако такое определение бухгалтерских счетов является весьма абстрактным, 
оно затрудняет их уяснение и понимание. Известный российский ученый доктор 
экономических наук профессор В. Ф. Палий в этой связи отмечает, что такое «определение 
не совсем точно, а главное, неполно отражает характеристику счетов бухгалтерского учета» 
[4, с. 86]. 

Мы считаем, что счета бухгалтерского учета – это двухсторонние (двухграфные) 
таблицы, т.е. таблицы, состоящие из двух сторон (граф): правой, дебет и левой, кредит. 
Каждая из этих сторон (граф) подразделяется на несколько подграф. Применительно к 
весьма распространенным учебным схемам (Т-моделям) бухгалтерских счетов эти подграфы 
следующие:  

� показатели счета, номера и содержание хозяйственных операций;  
� сумма.  
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Показатели счета включают сальдо на начало отчетного периода (месяца, квартала, 
года) или начальное сальдо, обороты за отчетный период по дебету и кредиту, сальдо на 
конец отчетного периода или конечное сальдо. На счетах бухгалтерского учета эти 
показатели занимают по одной строке (позиции). 

Номера и содержание хозяйственных операций отражаются на операционных полях 
бухгалтерских счетов и занимают 0, 1, 2, 3, …n строк (позиций).  

Активные счета в вышеизложенной трактовке подробно представлены в табл. 1, а 
пассивные – в табл. 2. 

Таблица 1 
Счет № ___   « ___________________  » 

Дебет Кредит 
Показатели счета, номера и 

содержание хозяйственных операций 
Сумма 

Показатели счета, номера и 
содержание хозяйственных операций 

Сумма 

Сальдо на начало отчетного периода    
1) …….  3) …….  
2) …….  5) …….  
4) …….    
    …….    

Оборот за отчетный период  Оборот за отчетный период  
Сальдо на конец отчетного периода    

 
Таблица 2 

Счет № ___   « ___________________  » 

Дебет Кредит 
Показатели счета, номера и 

содержание хозяйственных операций 
Сумма 

Показатели счета, номера и 
содержание хозяйственных операций 

Сумма 

  Сальдо на начало отчетного периода  
7) …….  6) …….  
  8) …….  
  9) …….  
      …….  

Оборот за отчетный период  Оборот за отчетный период  
  Сальдо на конец отчетного периода  

 
Иначе говоря, счета бухгалтерского учета – это таблицы, состоящие из двух сторон 

(граф) и некоторого количества строк. Это количество определяется по формуле: 
 

nК += 3 , 
 

где 3 – постоянное количество строк для отражения сальдо на начало, оборотов по 
дебету и кредиту,  сальдо на конец отчетного периода; 

n – переменное количество строк для отражения хозяйственных операций, равное 0, 1, 
2, 3, ….. 
 

По своей внешней форме таблицы счетов бухгалтерского учета схожи с 
специфическими балансовыми таблицами, или статистическими балансами. Их схему можно 
показать на условном примере баланса основных средств предприятия (табл. 3). 
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Таблица 3 
Баланс основных средств предприятия за 2018 г., в тыс. леев 

Статьи прихода Сумма Статьи расхода Сумма 
Основные средства на 1 января 2018 г. 52,0 Продано 58,4 
Приобретено за плату 28,4 Амортизация 19,0 
Построено 36,1 Ликвидация 21,1 
Внесено учредителями в уставный 
фонд 70,5 

Основные средства на  
1 января 2019 г. 

 
88,5 

Итого 187,0 Итого 187,0 
 

Если обозначить остаток на начало отчетного периода через 1О , поступление 
(приход, увеличение) за отчетный период – П, расход (выбытие, уменьшение) – Р и остаток 

на конец отчетного периода – 2О , то в общем виде схему балансовых таблиц можно 
представить так: 

 

21 ОРПО +=+ . 
 

Отсюда по аналогии балансовая увязка показателей активных и пассивных счетов 
бухгалтерского учета выглядит следующим образом: 

 
остаток на счете, т. е. его сальдо, на начало отчетного периода + 

поступление на счет, т. е. его оборот, за отчетный период 
= 

расход (выбытие) со счета, т. е. его оборот, за отчетный период + 
остаток на счете, т. е. его сальдо, на конец отчетного периода. 

 
Эта формула позволяет легко, быстро и достоверно определить любой ее показатель, 

если известны все остальные.  
Наше сравнение учебных схем счетов бухгалтерского учета со схемами балансовых 

таблиц выявило их полное сходство по содержанию и различие по расположению некоторых 
показателей – они даются на противоположных сторонах схем. Так, сальдо активных счетов 
на конец отчетного периода записываются на левой стороне их схем, а остатки на конец 
отчетного периода в балансовых таблицах – на правой стороне. Сальдо пассивных счетов на 
начало отчетного периода указываются в правой стороне их схем, а остатки на начало 
отчетного периода в балансовых таблицах – в левой стороне. 

Табличная форма счетов бухгалтерского учета, представленная выше, является 
промежуточным этапом между теорией и практикой их применения, т.е. между учебными 
схемами и таблицами счетов в различных книгах (журналах) бухгалтерий предприятий. Она 
способствует лучшему изучению, усвоению и практическому применению бухгалтерских 
счетов в Республике Молдова и других странах. 

Счета бухгалтерского учета являются признаками классификации и носителями 
экономической информации, а также способом ее получения. Они открываются на каждый 
учетный объект, тесно связаны между собой и образуют единую информационную систему. 
«Все записи на счетах бухгалтерского учета, – отмечает доктор экономических наук 
профессор И. В. Малышев, – выражают два взаимопротивоположных действия: увеличение 
или уменьшение объекта учета, третьего не дано. Такое явление порождено сущностью 
самих хозяйственных операций. В результате их совершения на отдельно взятом счете 
объект учета либо уменьшается, либо увеличивается» [2, с. 43]. 

Наше исследование показывает, что до настоящего времени не выработаны критерии 
оценки эффективности нововведений в бухгалтерский учет, что имеет весьма существенные 
отрицательные последствия. В этой связи важными являются следующие четыре показателя:  
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� количество предприятий, использующих соответствующий бухгалтерский счет; 
� частота использования соответствующего счета в теории бухгалтерского учета; 
� частота использования соответствующего счета в практике бухгалтерского учета; 
� частота корреспондирования соответствующего счета по дебету и кредиту с 

другими счетами отечественных предприятий. 
Эти показатели позволят объективно оценивать целесообразность и эффективность 

многих современных предложений по совершенствованию национальной системы 
бухгалтерского учета. 

Между объектами и счетами бухгалтерского учета существует причинно-
следственная связь. Объекты бухгалтерского учета первичны, а его счета вторичны, т. е. 
появление новых учетных объектов вызывает необходимость (является причиной) введения 
новых счетов бухгалтерского учета и разработки их Плана. Это во взаимосвязи с начальной 
стадией развития бизнеса и отражением хозяйственных операций на бухгалтерских счетах 
подробно представлено на рис. 1. 

 

Регистрация и начало деятельности 
хозяйствующих субъектов 

↓ 

Появление объектов бухгалтерского учета 

↓ 

Разработка Общего и Рабочих планов 
счетов бухгалтерского учета 

↓ 

Открытие счетов бухгалтерского учета 

↓ 

Отражение хозяйственных операций 
на счетах бухгалтерского учета 

 
Рис. 1. Причинно-следственная связь 

между объектами и счетами бухгалтерского учета 
 
В современной теории и практике молдавского бухгалтерского учета используется 

много различных счетов, образующих систему. Их характеристика и порядок применения 
регламентируются важнейшим нормативным актом – Общим планом счетов бухгалтерского 
учета. С целью его приведения в соответствие с Директивой 2013/34/ЕС Европейского 
Парламента и Совета от 26 июня 2013 г. о финансовой отчетности Министерство финансов 
Республики Молдова издало приказ «Об утверждении изменений к приказу министра 
финансов № 119/2013 г.» № 100 от 28 июня 2019 г. В соответствии с этим приказом Общий 
план счетов с 1 января 2020 г. изменяется следующим образом:  

1) введены десять новых синтетических счетов: 115 «Положительный гудвилл», 116 
«Отрицательный гудвилл», 117 «Обесценение положительного гудвилла», 143 «Обесценение 
долгосрочных финансовых инвестиций», 162 «Долгосрочная дебиторская задолженность 
аффилированных сторон», 218 «Корректировки по обесценению запасов», 254 
«Корректировки по обесценению текущих финансовых инвестиций», 316 «Имущество, 
полученное от государства с правом собственности», 317 «Премии капитала» и 343 «Резервы 
от переоценки»; 
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2) исключены два синтетических счета: 312 «Добавочный капитал» и 413 
«Долгосрочные обязательства по финансовому лизингу»; 

3) уточнены названия и номера (коды) шести синтетических счетов: 112 
«Нематериальные активы в эксплуатации», 132 «Долгосрочные биологические активы в 
эксплуатации», 342 «Субсидии по долгосрочным активам субъектов с публичной 
собственностью», 522 «Текущие обязательства перед аффилированными сторонами», 163 
«Долгосрочные авансы, выданные» и 344 «Прочие элементы собственного капитала»; 

4) скорректированы названия двух классов счетов: 12 «Долгосрочные материальные 
активы, земельные участки, основные средства и минеральные ресурсы» и 31 «Уставный 
капитал, незарегистрированный капитал и премии капитала»; 

5) изменены количество, номера и наименования субсчетов двадцати семи 
синтетических счетов. Так, например, счет 112 «Нематериальные активы в эксплуатации» 
имеет четыре субсчета (было девять), счет 234 «Прочая текущая дебиторская 
задолженность» – семь субсчетов (было три), в счете 241 «Касса» количество субсчетов 
осталось прежним (три), но уточнено название последнего из них, которое является 
следующим – «Связанные денежные средства в кассе», счет 731 «Расходы по подоходному 
налогу» не имеет субсчетов, а было их три и т. д..  

Все эти изменения нами подробно представлены на недавних трех Международных 
научно-практических конференциях 2019 г. (в Молдавской экономической академии, 
Национальном институте экономических исследований и Тараклийском государственном 
университете им. Григория Цамблака), а также в научно-практическом журнале 
«Бухгалтерские и налоговые консультации» [9-11].  

Наши подсчеты показывают следующие количественные параметры раздела II 
«Перечень счетов бухгалтерского учета» Общего плана счетов бухгалтерского учета и их 
изменения во времени:  

 

 
с 1 января 

2014 г. 
по 31 декабря 

2019 г. 
с 1 января 

2020 г. 

Рост по сравнению с 
1 января 
2014 г. 

31 декабря 
2019 г. 

Количество счетов 136 148 156 + 20 + 8 
Количество субсчетов 300 309 321 + 21 + 12 
Итого  436 457 477 + 41 + 20 

 
В Общем плане счетов бухгалтерского учетаони подразделяются на активные и 

пассивные. Вместе с тем отмечается, что счета 331 «Поправки результатов прошлых лет», 
332 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет», 333 «Чистая прибыль 
(чистый убыток) отчетного периода» и 336 «Чистый профицит (чистый дефицит) отчетного 
периода» являются пассивными и могут иметь кредитовые или дебетовые сальдо. Такое 
утверждение противоречит многовековой теории и практике бухгалтерского учета и 
опровергает общепринятые объяснения (характеристики) активных и пассивных счетов. Ни в 
одной зарубежной стране не существует пассивных счетов с дебетовыми сальдо. Поэтому 
нельзя согласиться с таким молдавским «открытием, нововведением, феноменом» и следует 
признать существование активно-пассивных счетов. В обоснование данного утверждения 
приведем мнение молдавского доктора хабилитата экономики профессора А. Недерицы. Он 
пишет, что «в соответствии с учетной политикой субъект может применять в течение 
отчетного периода активно-пассивные счета для учета расчетных операций. На отчетную 
дату сальдо активно-пассивных счетов необходимо отражать в развернутом виде: сальдо 
дебиторской задолженности – по дебету счета, а сальдо обязательств – по кредиту счета. При 
составлении финансовых отчетов кредитовые остатки по активным счетам и дебетовые 
остатки по пассивным счетам списываются корректировочными бухгалтерскими проводками 
соответственно на обязательства и дебиторскую задолженность» [3, с. 10]. 
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Активно-пассивные счета могут иметь: 
∼ одно сальдо (или дебетовое, или кредитовое) – как, например, у счетов 331 

«Поправки результатов прошлых лет», 332 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) прошлых лет», 333 «Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода» и 336 
«Чистый профицит (чистый дефицит) отчетного периода»; 

∼ два сальдо одновременно (дебетовое и кредитовое). 
Активно-пассивные счета с двумя сальдо применяются в течение отчетного периода 

для отражения расчетных операций предприятия с другими предприятиями и отдельными 
лицами в соответствии со своими учетными политиками.  

По дебету таких счетов отражается остаток дебиторской задолженности на начало и 
конец отчетного периода (месяца, квартала, года), ее увеличение и уменьшение обязательств 
за этот же период. 

По кредиту активно-пассивных счетов отражается остаток обязательств на начало и 
конец отчетного периода, их увеличение и уменьшение дебиторской задолженности за этот 
же период. 

Активно-пассивные счета с двумя сальдо представляются в виде схем, которые 
покажем на следующем примере: 

 
Счет226 

«Дебиторская задолженность персонала» 
 

Дебет Кредит 
Сальдо на  
1 сентября 2019 г.        880 

Сальдо на  
1 сентября 2019 г.        300 

      3)  200 1)  420   
      6)  160 4)    60   
      9)    80 7)  120   
      
Оборот за сентябрь     440 Оборот за сентябрь     600 
Сальдо на  
30 сентября 2019 г.    1120 

Сальдо на  
30 сентября 2019 г. 700 

 
Сальдо активно-пассивных счетов на конец отчетного периода определяются на 

основании данных аналитического учета, отражающих суммы задолженности каждого 
дебитора и разных обязательств, как общие суммы сальдо отдельно дебиторской 
задолженности и отдельно обязательств. Они должны быть отражены в развернутом виде, т. 
е. остатки дебиторской задолженности показываются по дебету счетов, а остатки 
обязательств – по кредиту бухгалтерских счетов. 

Правильность записей и подсчетов на активно-пассивных счетах проверяется по 
следующей формуле: 

 
сальдо счета по дебету на начало отчетного периода + 
оборот счета за отчетный период по дебету + 
сальдо счета по кредиту на конец отчетного периода   

= 
сальдо счета по кредиту на начало отчетного периода + 
оборот счета за отчетный период по кредиту + 
сальдо счета по дебету на конец отчетного периода. 

 
Наличие такого равенства свидетельствует о правильности, а его отсутствие – об 

ошибочности записей и подсчетов на активно-пассивных счетах. 
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Использование этой формулы покажем на примере данных вышеприведенного счета 
226 «Дебиторская задолженность персонала»: 

 
880 леев + 440 леев + 700 леев = 300 леев + 600 леев + 1120 леев.  

2020 леев = 2020 леев. 
 
Нами установлено, что в разделе II «Перечень счетов бухгалтерского учета» Общего 

плана счетов бухгалтерского учета Республики Молдова одинаково называются некоторые 
группы счетов и счета, входящие в эти группы, что нельзя признать правильным: 

 
Номера и названия 

групп счетов бухгалтерского учета счетов бухгалтерского учета 
23 «Прочая текущая дебиторская 

задолженность» 
234 «Прочая текущая дебиторская 

задолженность» 
26«Прочие оборотные активы» 262 «Прочие оборотные активы» 
34 «Прочие элементы собственного 

капитала» 
344 «Прочие элементы собственного капитала» 

42 «Прочие долгосрочные обязательства» 428 «Прочие долгосрочные обязательства» 
54«Прочие текущие обязательства» 544 «Прочие текущие обязательства» 

 
Кроме того,: 
• в названиях некоторых счетов и субсчетов (1431, 1432, 224, 4222, 423, 4261, 523, 

5231, 5232, 5381, 2345, 7124) допускаются элементарные орфографические ошибки, 
нуждающиеся в срочном исправлении; 

• в названиях субсчетов 6127 и 7147 используется аббревиатура «НБМ», которая не 
расшифровывается, что не допустимо; 

• при характеристике счета 317 четыре раза ошибочно используется термин 
«премии» вместо «премий»; 

• используются два разных термина: «работникам» (субсчета 4261, 5381) и 
«персоналу» (счета 531, 532 и субсчета 2263, 2264, 4124, 5124, 5322, 7121, 7131, 7137). Эти 
термины равнозначные, фактически синонимичные и поэтому второй из них целесообразно 
заменить на первый. 

Общий план счетов бухгалтерского учета включает следующие субсчета: 7141 
«Балансовая стоимость и расходы по прочим выбывшим оборотным активам», 7211 
«Балансовая стоимость и расходы по выбывшим нематериальным активам», 7212 
«Балансовая стоимость и расходы по выбывшим долгосрочным материальнымактивам», 
7213 «Балансовая стоимость и расходы по выбывшим долгосрочным финансовым 
инвестициям», 7214 «Балансовая стоимость и расходы по прочим выбывшим долгосрочным 
активам». В этой связи, мы считаем, непонятным и необоснованным понятие «балансовая 
стоимость … по» (прочим выбывшим оборотным активам, выбывшим нематериальным 
активам и т. д.). Экономически грамотным и правильным следует признать и использовать 
только понятие «балансовая стоимость чего, какого учетного объекта и расходы по ним». 
Так, например, субсчет 7141 должен именоваться следующим образом: «Балансовая 
стоимость прочих выбывших оборотных активов и расходы по ним». 

Аналогичное замечание относится и к субсчетам 7115 «Себестоимость по договорам 
строительства», 7116 «Себестоимость по договорам операционного и финансового лизинга 
(аренды, имущественного найма)», 7117 «Себестоимость по договорам 
микрофинансирования». Уже длительное время аксиомой, общепризнанным является тот 
факт, что в бухгалтерском учете исчисляется себестоимость строго определенных, 
конкретных объектов: продукции, работ и услуг (например, услуг по подготовке одного 
лицензиата, мастеранта, докторанта за год или весь период обучения – для сопоставления со 
стоимостью контракта). 
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Еще больше различных словосочетаний с термином «обязательства» в Общем плане 
счетов бухгалтерского учета. В нем есть обязательства по (оплате труда, социальному и 
медицинскому страхованию, подоходному налогу, налогу на добавленную стоимость, 
расчетам с бюджетом и др. – 27 раз), конкретного вида (долгосрочные, конвертируемые, 
коммерческие, предстоящие, прочие – 20 раз), кому (персоналу, депонентам, подотчетным 
лицам – 5 раз), перед кем (2 раза), связанные с и относящиеся к (по одному разу). Примерно 
такое же положение и с понятием «дебиторская задолженность». 
 

Выводы и предложения 
Со времени введения в действие Общего плана счетов бухгалтерского учета 

Республики Молдова (1 января 2014/2015 гг.), т.е. за прошедшие 6-5 лет, он изменяется и 
дополняется уже пятый раз, причем без предварительных подробных обоснований и 
пояснений и широких обсуждений бухгалтерским сообществом. Мы считаем, что такую 
практику совершенствования молдавского бухгалтерского учета необходимо поскорее 
прекратить и начать соблюдать общеизвестные универсальные принципы гласности, 
открытости и транспарентности при решении различных учетно-экономических проблем. 

Восьмой класс счетов бухгалтерского учета в их Плане называется «Управленческие 
счета» и включает 12 счетов. Три из них (831 «Торговая надбавка», 832 «Выручка от 
продажи ценностей за наличный расчет», 833 «Возврат и снижение цен проданных 
ценностей») по экономическому содержанию значительно отличаются от остальных и 
поэтому целесообразно их вывести из этого класса, а его назвать «Затраты». С данным 
предложением необходимо согласиться, в частности, из-за того, что в специальной 
литературе отсутствует определение и не обоснован состав управленческих счетов. 

Счет 215 «Незавершенное производство» тесно связан со счетами 811 «Основная 
деятельность», 812 «Вспомогательная деятельность», 835 «Обслуживающие производства и 
хозяйства» и с целью обеспечения преемственности лучше назвать его «Незавершенная 
деятельность», а счет 835 – «Деятельность обслуживающих производств и хозяйств». Важно 
уточнить, конкретизировать названия субсчетов 2421 «Несвязанные денежные средства на 
счетах», 2422 «Связанные денежные средства на счетах» и 2433 «Связанные денежные 
средства на счетах», вставив в них термин «текущих».  

Представляется необоснованным использование иностранного термина «goodwill» (в 
транскрипции на русском языке «гудвилл») в названиях трех новых счетов бухгалтерского 
учета: 115 «Положительный гудвилл», 116 «Отрицательный гудвилл» и 117 «Обесценение 
положительного гудвилла». На основании этого термина невозможно понять учитываемые 
объекты. И поэтому его в вышеуказанных счетах следует заменить на простой и понятный 
русскоязычный термин «деловая репутация». 

После нынешнего очередного изменения Общего плана счетов бухгалтерского учета 
его раздел II «Перечень счетов бухгалтерского учета» существенно изменился, он включает 
518 позиций (строк), из них 121, или 23,4%, новые. Также существенно увеличилось 
количество счетных формул (бухгалтерских проводок) для отражения хозяйственных 
операций методом двойной записи. Это создаст новые значительные трудности большому 
количеству пользователей данного нормативного акта: разработчикам бухгалтерских 
компьютерных программ, студентам, докторантам, преподавателям колледжей, институтов и 
университетов, практическим работникам бухгалтерских, экономических, финансовых, 
аудиторских и налоговых служб предприятий, организаций, министерств и ведомств 
Республики Молдова. 

За последние 50 лет бухгалтерский учет постоянно менялся или, иначе говоря, в нем 
происходили постоянные изменения. Они, во-первых, вызывают сомнение, что учет является 
экономической наукой, во-вторых, требуют определения влияния этих изменений на 
учетную и всю хозяйственную практику, разработать научно обоснованную систему их 
проведения, а также установления дополнительной оплаты труда преподавателей 
бухгалтерского учета и, в третьих, вполне естественно вызывают закономерный вопрос: 
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когда наконец-то закончатся эти изменения? Ведь они очень нежелательны для очень 
большого количества работников и дорого обходятся государству. 
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Abstract. The paper considers topical issues of increasing the competitiveness of a higher 
educational institution in the context of modern processes of globalization of the educational space. 
The authors conducted a study of the state of loyalty based on the creation of a multi-attribute 
model of choice through the translation of the values of applicants. For this, a sample was formed 
in ten state universities, which acted as a kind of panel for the analysis of all Russian trends in 
educational migration. Based on the results of this study, conclusions are drawn about the 
possibility and necessity of using modern marketing technologies in the strategic management of a 
regional university. 
Keywords. Educational environment globalization, educational migration, loyalty, multi-attribute 
model, marketing management technologies. 

 
Аннотация. В работе рассмотрены актуальные вопросы повышения 
конкурентоспособности высшего учебного заведения в контексте современных процессов 
глобализации образовательного пространства. Авторами проведено исследование 
состояния лояльности студентов на основе создания мультиатрибутивной модели выбора 
через трансляцию ценностей абитуриентов. Для этого была сформирована выборка в 
десяти государственных вузов, которая выступила своего рода панелью для анализа 
общероссийских тенденций учебной миграции. По результатам исследования сформированы 
выводы о возможности и необходимости применения современных маркетинговых 
технологий в стратегическом управлении региональным вузом. 
Ключевые слова. Глобализация образовательной среды, учебная миграция, лояльность, 
мультиатрибутивная модель, маркетинговые технологии управления. 

 
Введение 
Изменения в российской системе образования последнего десятилетия привели к ряду 

явлений, которые создали новую экономическую реальность для высших учебных заведений. 
Введение системы ЕГЭ для учащихся общеобразовательных школ, по сути, стерли 
географические барьеры для школьников при выборе места будущего обучения. Это привело 
к увеличению учебной миграции молодежи в различные города, изменив тем самым 
конкурентоспособность региональных вузов. С другой стороны, по ряду направлений 
подготовки в области экономики и права наблюдается сокращение государственного 
финансирования и, как следствие, рост конкуренции среди абитуриентов за поступление на 
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бюджетные места. Одновременно с этим наблюдается устойчивый рост стоимости обучения. 
В результате перед региональными вузами остро стоит вопрос привлечения обучающихся. 

В 2019 году в России насчитывается 178 коммерческих и 484 государственных 
высших учебных заведения (по данным Федеральной службы государственной статистики). 
Абитуриенты, набравшие высшие баллы ЕГЭ, в большинстве случаев стремятся пройти 
обучение в вузах центральной части России, что создает дополнительный отток из 
региональных учебных заведений Сибири и Дальнего Востока. Среди основных причин, по 
которым школьники формируют свои предпочтения подобным образом, названы: отсутствие 
(малое количество) бюджетных мест в вузах родного города, более развитая инфраструктура 
учебных центров, наличие перспектив трудоустройства после окончания обучения. Тем не 
менее, наметилась тенденция снижения учебной миграции в Москву и Санкт-Петербург и 
увеличение притока абитуриентов в региональные крупные вузы. Отчасти это связано с 
развитием разного рода инновационных проектов в научной сфере, созданием 
инфраструктуры для обучения и профессионального роста, появлением новых современных 
направлений подготовки. Немалую роль в этом процессе сыграли маркетинговые технологии 
взаимодействия с абитуриентами, реализация стратегии лояльности, форматизированная 
система коммуникаций. 

Теоретические аспекты проблемы 
Научные аспекты маркетинга образовательных услуг и формирования лояльности в 

частности можно встретить в трудах зарубежных и отечественных ученых. К представителям 
зарубежной экономической мысли можно отнести таких авторов, как Д. Аакер, Н. Вудкок, 
Дж. Дэй, Ф. Котлер, Ж.Ж. Ламбен, Р. Каннингэм, Ф. Рейчхельд, Ф. Харар, К. Ховард. 

Представителям отечественной экономической мысли являются И.В. Алешина, В.В. 
Бакаева, А. Бояршинов, Е.П. Голубков, Д.Е. Горелик, М.А. Добровидова, А.И. Ковалев, С.А. 
Мамонтов, М.В. Могилевич, А.В. Наумова, В.Р. Патрусевич, В.В. Салий, А.Черников, И.П. 
Широченская, А.В. Цысарь.  

На основе анализа литературы по рассматриваемой проблеме были выделены 
следующие особенности применения маркетинговых технологий для формирования 
устойчивой лояльности в сфере образовательных услуг: 

1. Лояльность в сфере образовательных услуг в высшем учебном заведении должна 
представлять собой комплекс мероприятий, ориентированных на повышение 
осведомленности и удовлетворенности различных групп потребителей образовательных 
услуг (абитуриентов, студентов, выпускников, работодателей). При этом особенности 
образовательных программ, которые все больше становятся универсальными в связи с 
введением новых образовательных стандартов, не являются базовой компонентой 
коммуникации.  Акценты в маркетинговом позиционировании вуза смещаются в сторону 
демонстрации преимуществ инфраструктуры учебного заведения, наличия договоров с 
предприятиями-партнерами о прохождении практик, стажировок, трудоустройства, участие 
вуза в федеральных и международных научных проектах и грантах, а также возможности 
студенческой жизни.  

2. Формирование лояльности к бренду учебного заведения складывается за счет 
воздействия на определенные ценности потребителя, основными из которых являются 
следующие: 

- Ценность предыдущего опыта. В данном случае речь идет о необходимости учета 
предшествующих принятию решения контактов абитуриента с брендом вуза. Негативный 
опыт, такой например, как отсутствие информации на сайте, плохая презентация 
образовательного учреждения, наличие негативных отзывов о вузе, отрицательно 
сказываются на поведении клиента.  

- Чувство гордости. Сопричастность к чему-то большому, игра в команде, желание 
быть среди лучших – это мотивы поведения, в целом характерные молодежной группе 
потребителей. Использование их в качестве инструментов воздействия является 
эффективным маркетинговым инструментом не только привлечения абитуриентов, но и 
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нивелирования отрицательных стереотипов в отношении бренда. В сфере образования 
такими инструментами являются: сильный бренд вуза, возможность получения специальных 
стипендий и научно-исследовательской деятельности и прочее. 

- Ценности победителя. Воздействие на чувство собственной реализованности 
является отличительной чертой эффективной коммуникации бренда вуза. В данном случае, 
речь идет о комплексе материального и морального стимулирования обучающихся, которая 
должна существовать в учебном заведении. Это могут быть различные элементы: высокая 
стипендия, дополнительные выплаты за победы на различных конкурсах и конференциях, 
возможность научно-исследовательской деятельности, спортивная активность, 
стимулирование творчества и др.  

- Ценность контроля.При принятии решения о выборе вуза, особенно 
расположенного в другом регионе, является высокая зависимость абитуриента от мнения 
старшего поколения. Для снижения степени напряженности выбора и общего восприятия 
риска от сделанного выбора в качестве инструмента воздействия может выступать создание 
системы контроля за проживанием и обучением студентов младших курсов, реализуемой 
вузом и доступной родителям.  

3. Структура лояльности абитуриентов и студентов на рынке образовательных услуг – 
это явление, которое находится в постоянной динамике под воздействием рыночных 
тенденций, инфраструктурных изменений, стратегий вузов-конкурентов и прочих факторов. 
Для принятия эффективных маркетинговых решений и своевременного реагирования на 
изменения необходимо проводить регулярный мониторинг поведения абитуриентов в 
процессе принятия решения о выборе вуза. Отметим также, что подобное исследование не 
может быть локализировано в одном регионе, поскольку, как упоминалось выше, 
глобализация образовательных процессов изменила территориальные границы этого выбора.   

Итак, выбор маркетинговых технологий управления образовательным учреждением 
должен основываться на учете рыночных тенденций и исследовании состояния лояльности 
потребителей. Осуществляемая при этом коммуникация должна быть ориентирована на 
базовые ценности потребителей, их выраженность в деятельности конкретного 
образовательного учреждения. Регулярный мониторинг позволяет региональному вузу 
принимать более эффективные маркетинговые решения. Для подтверждения данной 
гипотезы нами было проведено исследование структуры лояльности абитуриентов на основе 
создания мультиатрибутивной модели выбора через трансляцию ценностей абитуриентов [1].  

Методика исследования 
В качестве объекта изучения в данной работе выбраны десять государственных вузов 

из разных городов России. Отбор городов производился на основе предыдущих результатов 
исследования миграционных потоков учащихся вузов (не вошло в данную работу). Нами 
были отобраны: Алтайский государственный университет (г. Барнаул), Уральский 
федеральный университет (г. Екатеринбург), Тюменский государственный университет (г. 
Тюмень), Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург), 
Пермский государственный национальный исследовательский университет (г. Пермь), 
Национальный исследовательский Томский государственный университет  (г. Томск), 
Казанский (Приволжский) федеральный университет (г. Казань), Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского (г. Омск), Югорский государственный университет  (г. 
Ханты-Мансийск), Воронежский государственный университет (г. Воронеж). В качестве 
единицы выборки отобраны студенты, обучающиеся на внебюджетных местах в этих вузах, 
принявшие решение о переезде из родного региона.  

Цель нашего исследования заключалась в изучении факторов формирования 
лояльности абитуриентов при выборе места получения высшего профессионального 
образования. Процесс сбора данных был разделен на два этапа: 

1) Анализ стоимостных и информационных ограничений потребителей. На этом этапе 
были изучены цены на получение образования в выбранных вузах, поскольку они являются 
основой возникновения бюджетного ограничения при выборе места учебы [2], [3]. Также 
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элементом наблюдения стал информационный контент открытых источников информации о 
вузе, поскольку они являются ключевым звеном в процессе коммуникации между учебным 
заведением и абитуриентом из другого региона. Для этого был осуществлен  контент-анализ 
сайтов учебных заведений и определены средние, максимальные и минимальные цены на 
программы бакалавриата и магистратуры, а также наличие доступной информации о вузе и 
его образовательных продуктах, форма обратной связи. 

2)  Массовый опрос по стандартизированной анкете через социальные сети. 
Генеральную совокупность для данного опроса составили все обучающиеся в вузах, 

вошедших в выборку (208 574 человек соответствующих характеристикам единицы выборки 
согласно данным сайтов вузов). Объем выборки составил 476 человек (ошибка выборки – 
5%). Данный объем считается репрезентативной иллюстрацией генеральной совокупности, 
то есть исходя из характеристик выборки, можно сделать вывод о генеральной совокупности. 
Распределение объемов респондентов произведено в соответствии с численностью 
обучающихся в рассматриваемых вузах. Анкета содержала вопросы о факторах выбора 
учебного заведения, о ценностях потребителей, о структуре и состоянии лояльности, 
демографические характеристики.  

Результаты исследования и выводы.  
1. Анализ стоимости получения образования в вузах, отобранных для целей данного 

исследования, сформировал представление о возможностях и ограничениях при выборе 
места прохождения обучения (см. таблицу 1). 

Таблица 1. Сравнительный анализ стоимости обучения по программам 
бакалавриата в вузах России. 

Высшее учебное 
заведение 

Минимальная цена, руб. в год Средняя цена, руб. в 
год 

Максимальная цена, руб. в 
год 

Бакалавриат Магистратура Бакалавр
иат 

Магистр
атура  

Бакалавр
иат 

Магистратура  

АлтГУ – Алтайский 
государственный 
университет  

87920 94810 99500 101000 114000 11200 

ТюмГУ –  Тюменский 
государственный 
университет  

124302 133972 183340 196810 250000 250000 

УрФУ –  Уральский 
федеральный 
университет  

136000 147200 175000 161800 212000 223500 

ПГНИУ - Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет  

119800 129400 133200 135900 189100 142000 

СПбГУ –  Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет  

190300 194700 230400 291700 428300 438600 

ТГУ – Национальный 
исследовательский 
Томский 
государственный 
университет  

137000 126000 150000 161000 208000 219000 

КФУ – Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет  

122480 132540 
136140 

 
174900 150300 203700 

ОмГУ – Омский 
государственный 
университет им. Ф.М. 
Достоевского 

109080 117720 122400 122400 177480 131040 
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ЮГУ – Югорский 
государственный 
университет  

123910 136140 150200 17400 181303 205000 

ВГУ – Воронежский 
государственный 
университет 

94800 102300 112000 114000 156960 165240 

 
Таким образом, самая низкая стоимость обучения на очной форме бакалавриата 

представлена в Алтайском государственном университете (АлтГУ), которая составляет 
87920 руб. в год, наиболее дорогая – 438600 руб. в год принадлежит Санкт-Петербургскому 
государственному университету (СПбГУ). Аналогичные ценовые тенденции выявлены и по 
магистратуре. И это несмотря на единую ценовую политику Министерства образования РФ. 

2. Большинство из рассмотренных высших учебных заведений имеют свои 
официальные сайты, а также группы в социальных сетях, для того чтобы было наиболее 
удобно взаимодействовать с потребителями и быстро реагировать на их предложения и 
замечания. В целом, наличие сайта или группы у образовательного учреждения облегчает 
взаимодействие с потребителем, необходимая информация находится в открытом доступе, 
что облегчает жизнь обучающихся и экономит их время. 

3. Полученные результаты массового опроса подтвердили гипотезу о том, что 
принятие решения о месте обучения сегодня не основано на бренде определенного вуза, а 
скорее на иных его характеристиках, таких как интересные образовательные программы, 
легкость поступления, стоимость обучения и проживания и т.д. (см. рисунок 1).  

 
Рис. 1. Факторы выбора высшего учебного заведения  

(соотношение «вуз-образовательная программа») 
 
Из данных, представленных на рисунке 1 видно, что только 40% опрошенных 

принимают решение поступить в определенный вуз на конкретное направление подготовки. 
Как правило, это имеет отношение к узким профилям в естественно-научной или 
технической областях. При этом вуз не имеет принципиального значения для 
приблизительно такого же количества опрошенных. Следовательно, маркетинговая 
стратегия, основанная на трансляции важных для абитуриентов ценностей, (например, 
наличие спортивной базы, плановое трудоустройство, система скидок за успехи в учебе и 
др.), будет иметь больший эффект, нежели традиционная пропаганда образовательных 
продуктов университета.  

4. Подтверждают полученные результаты и ответы респондентов на вопрос: «Что для 
вас стало решающим при выборе именно этого места обучения по специальности?».  
Большинство респондентов отметили интерес, востребованность на рынке труда и личная 
склонность к профессии (27%, 17% и 16% соответственно).  
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Рис. 2. Ценности потребителей при выборе учебного заведения. 

 
Довольно значительное количество ребят отметили гарантию трудоустройства как  

фактор лояльности к конкретному учебному заведению. Это в свою очередь позволяет 
определить эффективные ориентиры в коммуникационной политике вуза. Наглядная 
демонстрация абитуриентам возможностей получаемых специальностей, мест практики, 
программы стажировок и обмена является серьезным стимулом для современной молодежи. 

На основе результатов исследования по наиболее важным ценностям нами построена 
мультиатрибутивная модель выбора вуза, представленная в таблице 2.  

Таблица 2. Мультиатрибутивная модель выбора учебного заведения 
(упрощенная трактовка) 

ВУЗ 
Выбор 

образовательног
о маршрута 

Моральное и 
материальное 

стимулирование 

Инфраструктур
а вуза 

База 
практики/стажиров
ок/трудоустройства 

АлтГУ 3,24 2,95 2,90 4,29 
ТюмГУ 3,18 3,38 2,84 4,24 
УрФУ 2,81 3,17 2,83 3,96 
ПНИГУ 2,92 3,16 2,59 4,16 
СпбГУ 3,28 3,22 2,98 4,13 
ТГУ 3,08 3,31 3,08 4,23 
КФУ 2,72 3,21 2,86 3,86 
ОмГУ 3,13 3,16 3,19 3,95 
ВГУ 2,85 3,50 2,96 3,85 
ЮГУ 2,87 3,39 2,72 3,78 
Важность 0,305 0,219 0,244 0,232 

 
Наибольшая ценность наблюдается у характеристики «Возможность 

самостоятельного выбора образовательного маршрута». По этому атрибуту лидирующее 
положение имеет Санкт-Петербургский университет (3,28 балла), а также Алтайский 
государственный университет. Наименьшие возможности предоставляются студентам в 
Казанском федеральном университете. По следующей по важности характеристике 
«Инфраструктура вуза» Санкт-Петербургский государственный университет сохранил 
ведущую позицию, однако не существенное отставание наблюдается у вузов Барнаула и 
Ханты-Мансийска. Лучше всего организована работа вузов по направлению стратегического 
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партнерства с предприятиями региона, что видно из данных по удовлетворенности 
ценностью «Наличие мест практики/стажировок/трудоустройства). 
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Abstract: Today, the EAEU is considered the largest integration project in the former Soviet Union. 
The purpose of this study was to determine the possibility of creating a single currency space on the 
territory of the EAEU. The existing experience of various currency integrations is analyzed, the 
main problems in this direction are highlighted. The results obtained can be used to further deepen 
cooperation between the EAEU countries and study integration processes in the currency sphere. 
Keywords: currency integration, currency system, EAEU, integration,single currencyАннотация:  
На сегодняшний день ЕАЭС считается самым крупным интеграционным проектом на 
территории бывшего СССР. Целью данного исследования стало определение возможности 
создания на территории ЕАЭС единого валютного пространства. Проанализирован 
имеющийся опыт различных валютных интеграций, выделены основные проблемы в данном 
направлении. Полученные результаты могут быть использованы с целью дальнейшего 
углубления сотрудничества стран ЕАЭС и изучения интеграционных процессов в валютной 
сфере.  
Ключевые слова: валютная интеграция, валютная система, ЕАЭС, единая валюта, 
интеграция. 

 
Введение 
К одному из неотъемлемых критериев экономического развития государств относят 

их интеграцию в мировую экономику. На сегодняшний день интеграционные процессы 
наиболее выраженно проявляются в торговой, финансовой и валютной сферах. Валютная 
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интеграция представляет собой одно из актуальных направлений развития мировой 
валютной системы, которое в современных условиях глобализационных процессов мировой 
экономики является важным механизмом экономической интеграции, суть которого, 
главным образом, состоит в осуществлении скоординированной валютной политики стран-
участниц межгосударственных организаций посредством международного валютного 
регулирования [1, С.171].  

Основной формой валютной интеграции следует считать единое валютное 
пространство. В настоящий момент создание подобного пространства на территории 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) считается одной из наиболее приоритетных 
задач данной организации. Так, ещё в начале марта 2015 г. президент Российской Федерации 
Владимир Путин дал поручение Правительству РФ и Центральному Банку РФ совместно с 
центральными банками стран ЕАЭС оценить перспективы дальнейшей интеграции в 
валютной и финансовой сферах, где одним из ключевых вопросов является создание 
валютного союза и формирование в рамках ЕАЭС единой валюты [2].  

Имея общую территорию ЕАЭС, как прогрессирующее образование нуждается в 
единыхграницах, в едином языке, в общих законах, а также в единой валюте, которая 
минимизирует инфляцию национальных валют. Переход к единой валюте подразумевает 
собой создание единого валютного союза, что, всвою очередь, является одной из конечных 
ступеней монетарной интеграции [3, С.938]. 

Введение единой валюты несёт ряд неоспоримых преимуществ. Подобная мера может 
помочь снизить операционные издержки для потребителей и фирм, высвободить ресурсы, 
которые могут быть использованы для инвестиций в бизнес как внутри страны, так и за 
пределами ее границ. Кроме того, единая валюта способна удалить все валютные риски 
между странами-участницами, а также снизить волатильность курса по отношению к 
третьим валютам. Все это приведёт к более эффективному международному распределению 
капитала и, следовательно, более высоким темпам роста [4, С.165].  

В экономической истории уже были примеры создания единых безналичных валют 
для расчетов в рамках межгосударственных объединений. Наиболее известный из них — это 
искусственная денежная единица ЭКЮ, использовавшаяся для торговли между странами 
Евросоюза.  

Идеи создания единой европейской валюты высказывались еще в первой половине 
XX в. Так, в 1929 г. о необходимости ее введения на заседании Лиги Наций говорил 
немецкий политик Густав Штреземан. Члены Европейского экономического сообщества 
(ЕЭС – региональное интеграционное объединение в Европе в 1957-1993 гг., 
предшественник ЕС) обсуждали эту возможность с конца 1960-х гг [5]. 

21 апреля 1975 года комиссия Европейского экономического сообщества представила 
EuropeanUnitofAccount — расчетную единицу Европейского платежного союза, которая 
рассчитывалась на основе валютной корзины стран ЕЭС по фиксированным курсам. 13 марта 
1979 года ей на смену пришла EuropeanCurrencyUnit — европейская валютная единица. 
ЭКЮ лежала в основе единой европейской валютной системы (EBC) и использовалась 
странами-участницами EBCпосредством зачисления выраженных в ЭКЮ сумм на 
специальные счета. ЭКЮ не имела материальной формы в виде банкнот и монет, являясь т.н. 
записанной валютой. Курс ЭКЮ по отношению к другим валютам определялся по «корзине 
валют» стран, входящих в Европейское сообщество, как некоторая средняя величина, 
зависящая от стоимости и удельной доли валют, представленных в «корзине». Квоты 
национальных валют-компонентов ЭКЮ определялись экономическим потенциалом стран и 
подлежали пересмотру раз в пять лет. Помимо своего официального содержания, ЭКЮ 
имела рыночный курс. ЭКЮ выполняла расчетные и кредитные функции, использовалась 
как база выравнивания валютных паритетов стран-участниц, как регулятор отклонений 
рыночных валютных курсов. К частным владельцам ЭКЮ не попадала и, соответственно, не 
участвовала в обычных коммерческих расчетах за товары и услуги. В 1999 году ЭКЮ 
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полностью был заменен евро, который получил функции реальной эмитируемой денежной 
единицы [6]. 

Европейский союз (ЕС) на сегодняшний день является единственным 
интеграционным объединением, которое в полной мере осуществило валютную интеграцию 
единой валюты евро на своей территории, поэтому было бы целесообразно учесть опыт по 
созданию и функционированию европейской валютной системы в рамках Европейского 
валютного союза. 

Так, в 1992 г. был подписан Маастрихтский договор о Европейском Союзе, в котором 
была закреплена процедура создания валютного союза и «стабильной валюты для XXI в.». 
Были установлены «маастрихтские критерии» — требования, необходимые для вступления в 
союз. Среди них — положительное или нулевое сальдо госбюджета (в исключительных 
случаях - дефицит не более 3% от ВВП), госдолг не более 60% от ВВП, низкий уровень 
инфляции, стабильность обменного курса. После вступления Маастрихтского договора в 
силу 1 ноября 1993 г. ЕВС фактически прекратила свое существование [7]. 

15 декабря 1995 г. Европейский совет утвердил название новой общей валюты – 
«евро». Уже в мае 1998 г. Еврокомиссия назвала 11 стран, экономические показатели 
которых соответствовали «маастрихтским критериям». В список вошли Австрия, Бельгия, 
Германия, Голландия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Португалия, Финляндия и 
Франция (заявленным условиям соответствовали также Великобритания и Дания, однако 
еще в 1992 г. они в специальном протоколе оговорили свое право не переходить на единую 
валюту; сохранить национальную валюту решили и власти Швеции). Эти государства ввели 
евро в безналичный расчет 1 января 1999 г., на этом этапе она имела хождение вместе с 
национальными валютами. Разменной денежной единицей евро стал цент (1 евро = 100 
центов; часто употребляется название «евроцент»). Первый курс евро к доллару США был 
установлен 4 января 1999 г.: тогда 1 евро стоил 1,1789 доллара. Впоследствии минимальный 
курс евро к доллару был зафиксирован 26 октября 2000 г. (0,8252 доллара за 1 евро), 
максимальный — 15 июля 2008 г. (1,599 доллара за 1 евро). После введения евро в наличное 
обращение 1 января 2002 г. некоторое время государства-члены еврозоны продолжали 
использовать национальные валюты. В ряде стран (например, в Австрии, Германии и 
Ирландии) было объявлено о бессрочном приеме старой валюты и обмене ее на евро по 
фиксированным курсам [5]. 

Евро быстро утвердился как вторая по значению в мире международная валюта после 
доллара США. В настоящее время его доля в международных платежах составляет 29,4%. К 
евро привязаны курсы валют более 20 государств мира (Босния и Герцеговина, Болгария; 
африканские страны, входящие в зону франка КФА, и др.). В России евро учитывается в 
бивалютной корзине, которую Центробанк РФ использует в качестве ориентира при 
определении курсовой политики [5]. 

Другой пример единой валюты — это переводной рубль, введенный с целью 
организации многосторонних расчетов стран-участниц Совета экономической 
взаимопомощи соглашением о международных расчетах стран-членов СЭВ 22 октября 
1963 года. Переводный рубль не конвертировался в национальные валюты, а 
использовался только для взаиморасчетов по торговым, кредитным и другим 
экономическим операциям. Курс пересматривался исходя из конъюнктуры на основе 
договоренностей стран-участниц СЭВ. Формой его существования были записи на 
национальных счетах Международного банка экономического сотрудничества СЭВ и 
Международного инвестиционного банка СЭВ. Также стоит отметить, что обращение 
переводного рубля в виде банкнот или казначейских билетов не было предусмотрено. В 
1991 году организация СЭВ и валюта прекратили свое существование [8]. 

Говоря о возможной валютной интеграции стран ЕАЭС, стоит также упомянуть о 
попытке введения единой валюты на территории Союзного государства России и 
Белоруссии. Так, 8 декабря 1999 года главами России и Белоруссии Борисом Ельциным и 
Александром Лукашенко был подписан Договор о создании Союзного государства (вступил 
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в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран). Согласно статьям 
13 и 22 данного договора, предполагается поэтапное введение единой денежной единицы 
(валюты) с одновременным созданием общего эмиссионного центра, основной функцией 
которого должна стать «защита и обеспечение устойчивости единой денежной единицы». До 
введения валюты Союзного государства на территории России и Белоруссии продолжают 
хождение их национальные денежные единицы.По замыслу, в Союзном государстве должна 
быть единая валюта и должен работать единый эмиссионный центр. В начале 2000-х шла 
речь о том, что с 1 января 2005 года российский рубль станет единым платежным средством 
на территории двух стран, а 1 января 2008 года в Союзном государстве будет введена единая 
валюта. Эти планы не сбылись из-за принципиальных расхождений сторон по ряду позиций, 
в том числе по вопросам создания единого эмиссионного центра. В последующие годы 
официальные представители РФ и Белоруссии неоднократно заявляли о потенциальной 
возможности перехода на общую денежную единицу, но в то же время об отсутствии 
необходимых условий для ее введения [9]. 

Таким образом, при создании единой евразийской валюты следует обязательно 
учитывать уже имеющийся опыт предшествующих валютных интеграций с целью 
предотвращения многих потенциальных проблем. 

Создание единой евразийской валюты – это финальный шаг на пути к монетарной 
интеграциив рамках Евразийского экономического союза, и поэтому прежде чем страны 
ЕАЭС приблизятся к этому рубежу, крайне необходим подготовительный период, в ходе 
которого могут быть пройдены несколько стадий. Это переход на взаимныерасчеты в 
национальных валютах, координация валютных и монетарных политик, взаимнаяувязка 
курсов национальных валют и, наконец, введение единой валюты и создание 
единогоэмиссионного центра, т. е. Евразийского центрального банка [10]. 

Выводы 
Объективно на сегодняшний день в ЕАЭС налицо отсутствие каких-либо условий для 

осуществления валютной интеграции, так как не преодолен разрыв между уровнями 
развития национальных экономик, а также всё ещё неустойчивы и нестабильны курсы 
национальных валют. Странам-участницам ЕАЭС стоит пересмотреть стратегии развития 
интеграции, разработать модель кредитования и план экономического развития по 
выравниванию национальных экономик и координации деятельности в валютной сфере. 

Таким образом, на сегодняшний день странам-участницам ЕАЭС с целью 
дальнейшего введения единой валюты необходимо произвести изучение опыта применения 
валютных и расчетно-платежных механизмов других интеграционных объединений. Стоит 
также определить, исходя из интересов стран сообщества, целесообразность созданияединой 
валюты в ЕАЭС на текущий момент. Лишь только после создания надежной 
экономическойплатформы можно переходить к этапу формирования единого валютного 
пространства. 
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Abstract: The purpose of the report is to familiarize students with the practical aspects of the 
formation of the brand identity of an educational organization within the framework of the 
discipline of Internet communication using the example of the Department of Marketing and 
Advertising. 
Аннотация: Целью доклада является ознакомление слушателей с практическими аспектами 
формирования идентичности бренда образовательной организации в рамках учебной 
дисциплины интернет-коммуникации на примере кафедры маркетинга и рекламы. 
Ключевые слова:бренд, брендинг, идентичность, интернет, интернет-коммуникации, 
продвижение, SMM,  
 

Введение 
За последние десять лет, современные цифровые технологии кардинальным образом 

изменили жизнь человека. Повсеместная дигитализация привела к смене формаций в 
экономике и бизнесе, затронув, в том числе и систему высшего образования. На сегодняшний 
день, стандартные маркетинговые инструменты являются малоэффективными. В данных 
условиях, компании начинают обращать внимание на альтернативные, современные 
технологии интернет-маркетинга, которые обладают значительными преимуществами 
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(позволяют охватить большую аудиторию при наименьших маркетинговых затратах).  
Целью данной статьи является рассмотрение практического применения современных 

технологий интернет-маркетинга, которые подходят для рынка образовательных услуг и 
используются при формировании идентичности бренда кафедры маркетинга и рекламы. 

Обеспечение стабильно растущих темпов экономического развития России за счет 
роста импортозамещения на внутреннем рынке, а также необходимость повышения 
конкурентоспособности и доходности отечественного бизнеса требуют от предприятий 
сильных брендов. Являясь основой капитализации компании, эффективные бренды 
способствуют повышению доходности и прибыльности, как хозяйствующих субъектов в 
частности, так и сфер экономической деятельности в целом, поэтому, современные реалии 
рыночной экономики переориентировали бизнес на конкуренцию брендов, усиление и 
развитие которых обеспечивает организации существенные преимущества.  Ключевым 
вопросом для большинства организаций, в том числе образовательных, является сохранение 
эффективности деятельности компании и удержание позиции бренда на рынке. 

Данную задачу позволяет решить создание и развитие сильного бренда, в том числе 
через SMM. Отражая доверие потребителей и стабильность развития бизнеса, бренды 
представляют собой важные компоненты деятельности организации. 

Следует отметить, что согласно концепции “Долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года” [2] перед страной 
стоит стратегическая цель - достижение высокого уровня научно-технического прогресса (в 
том числе и в сфере образования), соответствующего статусу России, как ведущей мировой 
державы. Ввиду того, что в указанные области, согласно концепции, будут инвестироваться 
денежные средства и они будут  развиваться в ближайшее десятилетие, актуальным является 
не только визуализация и внешнее оформлении качественной продукции НТП [3], но и 
создание из этой продукции бренда территории, не только на внутреннем рынке, но и на 
мировой арене. Следовательно, в современном мире формирование и управление брендом 
необходимо не только потребительскому рынку, но и практически всем участникам процесса 
разработки, производства и реализации инновационного продукта (в том числе и в 
образовательной сфере). Учитывая тот факт, что дигитализация общества, с каждым годом, 
только усиливается поэтому преподавание дисциплины «Интернет-коммуникации» является 
актуальным, как для формирования базовых знаний и умений студентов, так и для 
формирования идентичности кафедры маркетинга и рекламы. 

Основная часть 
Дисциплина «Интернет-коммуникации» является обязательной частью 

образовательного процесса для студентов третьего курса очной формы обучения 
(бакалавриат). 

При подготовке преподавателем дисциплины «Интернет-коммуникации» возникал 
вопросы, связанные с практической стороной и адаптации студентов по предмету 
«Интернет-коммуникации». 

Объект изучения: процесс обучения студентов ВУЗа по предмету «Интернет-
коммуникации». 

Предмет исследования:организация образовательного процесса по предмету 
«Интернет-коммуникации» в ВУЗе.  

Цель преподавания данного курса заключается в формировании системных 
представлений о контент-маркетинге, дополнительных инструментах интернет-
коммуникаций и e-mail-маркетинге, как части интернет-коммуникаций на уровне 
организации с учетом объективных рыночных законов, наиболее прогрессивных методов 
управления, технологий и процедур;  

Задачи курса: 
• Ознакомить студентов с процессами создания и управления контентом на 

потребительском рынке в сфере услуг. 
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• Способствовать формированию базовых навыков выполнения функций управления, 
использования механизмов и методов контент-маркетинга и продвижения в SMM. 

• Сформировать умения для участия в разработке и реализации комплекса мероприятий 
по созданию и развитию интернет-коммуникаций. 

• Получить практический опыт области планирования и ведения контент-маркетинга в 
деятельности организации. 
Таким образом, основная проблема заключалась в том, как апробировать знания 

студентов на практике и с пользой для кафедры маркетинга и рекламы. 
В результате, после успешного запуска, дисциплина обладает инновационной формой 

проведения занятий, так как в рамках курса происходит, не только апробация полученных 
знаний на практике, но и формирование идентичности бренда кафедры «Мир». 

В рамках предмета «Интернет-коммуникации»: 
1) студенты апробируют полученные знания о предмете на практике (данные знания они 

апробируют на аккаунтах кафедры в социальных сетях);  
2) студенты вовлечены в процесс (при помощи техник и методик бизнес-тренерства), а 

также непосредственного участия в продвижении кафедры через социальные сети;  
3) эффективное продвижение кафедры «МиР» с использованием собственных сил 

(студентов и преподавателя);  
4) формирование идентичности бренда кафедры, через SMM; 
5) формирование лояльности студентов к кафедре «МиР».  

Далее, представлена новизна авторской методики, которая основывается на 
тройственном подходе (академический + тренерский + коучинговый) к методике 
образования: 

1) теоретический базис основ интернет-коммуникаций (лекции в формате 
презентаций с заранее подготовленными рабочими тетрадями); 
2) использование техник и методик бизнес-тренерства для улучшения усвоения 
материала (фасилитация, модерация, шеринг, переключения видов деятельности и 
т.д.); 
3) использование коучингового подхода для выявления зон роста и получения 
обратной связи от студентов; 
4) использование цифровых технологий (прямых эфиров и трансляций). 
Стоит отметить, что внимание «цифрового» человека (студента) переключается очень 

быстро, поэтому возникает необходимость удерживать и заинтересовывать. Данный подход 
позволяет это сделать.  

Более того, данный предмет включает разделы современных технологий интернет-
маркетинга, которые, в том числе применяются при формировании идентичности бренда 
кафедры, что, несомненно является актуальным. 

 Наиболее полно, современные технологии интернет-маркетинга описаны в статье 
автора «Тренды Бизнеса и особенности формирования брендинга с использованием 
цифровых технологий», где приведены результаты исследования автора основных трендов 
бизнеса, которые наблюдаются в маркетинге, интернет-маркетинге и его ключевой функции–
брендинге[1]. Исходя из результатов исследования (см. Рис 1), основными трендами 
брендинга и интернет-маркетинга являются: процесс дигитализации, т.е. интенсивное 
использование цифровых технологий, формирование нового индустриального общества 
(революция промышленности), учет  
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Рисунок 1. Общая схема трендов брендинга, в условиях его дигитализаци
(составлено автором, А.А.Веретено)
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Среди них, автор выделил основные современные технологии интернет
которые изучаются и реализуются на практике в рамках дисциплин: «Интернет
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2018 гг (по настоящее время). 

3) цифровой этап: 2019
было описано выше.

Место реализации: кафедра «МиР» (маркетинга и рекламы), факультет 
международного бизнеса, ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.

Выводы: В рамках реализации дисциплины «Интернет
выстроен новый подход к формированию идентичности 
который позволил: стать практической базой для студентов, а также снизить затраты на 
продвижение. 

В 2019 году кафедра «Мир» заняла второе место во всероссийском конкурсе 
социальных сетей (см. Приложение 1)
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 В заключение, стоит отметить, что в эру «информационного перегруза», рынка 

высокой конкуренции и схожести продуктов, единственное, что может привлечь внимание 
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Рисунок 1. Общая схема трендов брендинга, в условиях его дигитализаци 

поведенческих и эмоциональных характеристик покупателей (нейромаркетинг), 
возрастание значимости конфиденциальности в использовании информации, кастомизация, 
автоматизация, создание благоприятного имиджа лучшего работодателя (HR – брендинг), 
значимость рефлексии потребителя и других факторов рынка, изучение поведения 

Среди них, автор выделил основные современные технологии интернет-маркетинга, 
которые изучаются и реализуются на практике в рамках дисциплин: «Интернет-

ьный маркетинг, маркетинг дополненной и 
виртуальной реальности, партизанский маркетинг, партнерский маркетинг, вирусный 

2020 студенты осуществляют 
разработаны маски AR 

«Интернет-коммуникации» 

2017 гг. в социальных сетях 
(Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм @mir_fmb) в рамках практики студентов. 

-коммуникации» 2017-

2020 перевод дисциплины в дистанционный формат, что 

: кафедра «МиР» (маркетинга и рекламы), факультет 

коммуникации» за четыре года 
бренда кафедры «МиР» через SMM, 

который позволил: стать практической базой для студентов, а также снизить затраты на 

В 2019 году кафедра «Мир» заняла второе место во всероссийском конкурсе 

ие, стоит отметить, что в эру «информационного перегруза», рынка 
высокой конкуренции и схожести продуктов, единственное, что может привлечь внимание 
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потребителей (с минимальными затратами на продвижение) – это формирование 
идентичности бренда через социальные сети (SMM). 
Перспективы развития: 

1) Внедрение дистанционных курсов (формат вебинаров) по дисциплинам «Интернет-
коммуникации» и «Бренд-менеджмент» в рамках кафедры «МиР».  

2) Создание образовательной Digital платформы, которая будет позволять 
преподавателям, бизнес-тренерам и коучам, людям, которые работают в сфере 
образования и обучения создавать их личный бренд, а также корректировать их 
знания и умения в соответствии с авторской методикой (интеграции трех подходов 
(академического, бизнес-тренерского и коучингового) и задействовании визуальной, 
аудиальной составляющей, а также геймификации. 
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Аbstract:having a website for a modern enterprise is a vital necessity and many entrepreneurs have 
realized it. The question of functionality and efficiency of using this tool in business remains open. 
The main condition for creating a working site is its convenience and informational importance for 
users. Today there is a huge variety of site analysis tools. In this article we have considered the 
most popular of them and proposed their classification by a number of features 
Аннотация: наличие сайта для современного предприятия – жизненная необходимость и 
многие предприниматели это поняли. Открытым остается вопрос функционала и 
эффективности использования этого инструмента в бизнесе. Основным условием создания 
рабочего сайта является его удобство и информационная значимость для пользователей. 
Сегодня существует огромное многообразие инструментов и методов анализа сайта. В 
данной статье мы рассмотрели наиболее популярные из них и предложили их 
классификацию по ряду признаков. 
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Ключевые слова: аналитика сайта, интернет-маркетинг, классификация инструментов, 
методы маркетинговых исследований, сайт, юзабилити-тестирование. 
 

Введение. 
Веб-сайт сегодня это обязательный инструмент в арсенале большинства компаний, 

посредствам которого они взаимодействуют со своими потребителями. Учитывая то, что 
сегодня мы все живем в окружении информационного шума и ограниченности временного 
ресурса, владельцы сайтов отчетливо понимают, что: 

- у сайта компании есть менее одной секунды, чтобы привлечь внимание посетителей, 
когда они заходят на него по внешней ссылке и еще пара секунд, чтобы показать 
посетителям, что компания может им предложить; 

- и если удалось за три секунды завоевать внимание посетителя, то далее нужно 
сделать так, чтобы он мог хорошо ориентироваться в навигации сайта, оперативно и с 
легкостью находить необходимую ему информацию. [1, с. 253-254] 

Если хотя бы одна из вышеперечисленных целей не достигнута, веб-сайт перестает 
быть эффективным инструментом взаимодействия с потребителем и переходит в категорию, 
возможно даже и красивой, но не функциональной площадки. 

Вторым важным аспектом, который должен быть учтен разработчиками сайта, это 
алгоритмы и требования поисковых систем. Точное число учитываемых поисковыми 
машинами факторов сегодня никому не известно, но как отмечает большинство SEO 
специалистов, последние годы наблюдается все больший уклон в сторону поведенческого 
фактора. В связи с этим механические инструменты повышения позиций сайта в поисковой 
выдаче становятся все менее и менее эффективными. 

Анализ веб-сайта в режиме реального времени становится сегодня важнейшей задачей 
для его владельца. Среди основных направлений анализа веб-сайта можно выделить 
следующие: 

- анализ индексации страниц сайта в Яндекс и Google; 
- анализ тИЦ и PageRank; 
- анализ трастовости сайта; 
- анализ позиции сайта в поисковых системах; 
- анализ наиболее релевантных страниц; 
- анализ валидности html-кода; 
- анализ ключевиков на сайте и SEO-анализ текста; 
- анализ уникальности текста на страницах сайта; 
- анализ внутренней перелинковки страниц на сайте; 
- анализ наличия и качества видео- и аудиоконтента; 
- анализ показателей поведенческого фактора; 
- анализ юзабилити сайта. [1, с. 307-310] 
Но, учитывая доминирование поведенческого фактора, отмеченное ранее,  

юзабилитисайта – это сегодня самое важное и перспективное направление анализа 
эффективности его работы. Анализ юзабилити и поведенческого фактора  необходимы, 
чтобы: 

- определить основные показатели, оценивающие эффективность его взаимодействия 
с посетителями; 

- оперативно выявить ошибки и недочеты,  спланировать мероприятия по их 
устранению, просчитать их стоимость и оценить их эффективность. [1, с. 305] 

Для анализ юзабилити и поведения потребителей на сайте сегодня можно 
использовать большое многообразие инструментов и методов. Обозначим наиболее 
популярные из них: 

- Еye-traсking. Это технология маркетинговых исследований, которая 
предоставляет объективные данные о том, куда и почему смотрят респонденты, изучая 
интерфейс сайта компании. Эта информация позволяет разработчикам сайта управлять 
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вниманием посетителей. Основным недостатком данного инструмента является его 
дороговизна и возможность проведения исследований только на относительно небольшой 
выборке респондентов. 

- Юзабилити-тестирование – это метод оценки удобства и эффективности интерфейса 
сайта. Данный вид теста дает владельцу сайта комплекс данных о поведении посетителей 
сайта, с помощью него можно проводить оценку пользовательских сценариев, искать «узкие 
места» сайта, характеризующиеся неудобством функционала для пользователей. 

- Этнографические исследования. Позволяют понять скрытые мотивы поведения 
пользователей и принятия решений о покупке. Подобная информация очень важна при 
создании контента сайта и разработке сценариев потребительского поведения. 

- Sidebyside - респонденту демонстрируют экран, на котором изображены два 
варианта дизайна. Он голосует за тот вариант, который понравится больше. Этот метод 
эффективен для тестирования иконок, текстов и логотипов, но не подходит для более 
сложных интерфейсов, потому что у респондента нет возможности прокликать решение. 

- А/В-тестирование – позволяет получить объективную информацию об удобстве 
использования различных версий сайта. Чаще всего маркетологи тестирую макет и дизайн 
страниц сайта, контент сайта, размещение отдельных элементов на странице сайта и т.д. 

- Анализ кликов и переходов. Данный метод позволяет выявить элементы сайта, 
которые в большей степени притягивают внимание пользователей, в дальнейшем, на основе 
данной информации, возможно разрабатывать пользовательские сценарии. 

- Проведение онлайн опросов. Данный метод используется на различных этапах 
разработки и развития сайта, помогает решить локальные задачи, улучшить интерфейс и 
определить направления для дальнейшего развития ресурса. 

- Тест привлекательности – дает возможность оценить первые впечатления 
пользователей от сайта или его прототипа. Это дает возможность найти боли и страхи 
потребителей и создать дополнительные триггеры для раскрытия торгового предложения на 
сайте. 

- Концепт-тест – проводится на этапе разработки идеи сайта, цель – обозначить 
реакцию респондента на разработанные варианты концепции сайта. После утверждения 
концепции уже можно переходить к планированию структуры, дизайна и контента будущего 
продукта. 

- Сортировка карточек. Данный метод используется для разработки системы 
навигации сайта. Попросив респондента расположить карточки в логичном, по его мнению 
порядке, разработчик формирует идеи по расположению блоков и разделов будущего сайта. 

- Оценка совместного дизайна – групповое юзабилити-тестирование, в рамках 
которого разработчики совместно с пользователями обсуждают возможные решения и идеи 
по их воплощению.  

- Фокус-группа – это вид исследования, представляющий из себя дискуссию, 
протекающую в группе, в ходе которой определяется отношение членов группы к сайту. 
Основным недостатком метода является то, что участники фокус-группы сильно подвержены 
влиянию и неохотно высказывают свое мнение, если оно не совпадает со мнением 
большинства. 

- Интервью – обязательно проводится вживую, респонденту задаются вопросы о 
продукте и фиксируются полученные ответы. Основной недостаток метода – 
малочисленность выборки. 

- «Тайный покупатель» - исследователям предлагается выполнить на сайте какую-
либо отдельную операцию, либо пройти всю воронку продаж. Цель- зафиксировать и 
впоследствии отработать возникшие трудности. 

Все вышеперечисленные инструменты можно классифицировать по  нескольким 
признакам. 

1. По принадлежности  к методам исследования можно выделить качественные и 
количественные: 
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- качественные методы (eyetraсking, этнографические исследования, юзабилити-
тестирование, концепт-тест, сортировка карточек, тест привлекательности, оценка 
совместного дизайна, фокус-группа, интервью, «тайный покупатель»); 

- количественные методы (А/В-тестирование, анализ кликов и переходов, sidebyside, 
проведение онлайн опросов). 

2. По выбранной площадке для проведения исследования все методы можно 
разделить на online, offline и универсальные: 

- online методы (А/В-тестирование, анализ кликов и переходов, проведение онлайн 
опросов, тест привлекательности); 

- offline методы (eyetraсking, оценка совместного дизайна, фокус-группа, интервью); 
- универсальные методы (юзабилити-тестирование, этнографические исследования, 

sidebyside, концепт-тест, сортировка карточек, «тайный покупатель»). 
3. По направлению исследования все методы можно разделить на те, которые 

позволяют оценить поведение пользователя на сайте и на те, которые оценивают отношение 
пользователя к сайту: 

- методы, оценивающие поведение пользователя на сайте (eyetraсking, 
этнографические исследования, юзабилити-тестирование, А/В-тестирование, анализ кликов и 
переходов, sidebyside, «тайный покупатель»); 

- методы, оценивающие отношение пользователя к сайту (концепт-тест, сортировка 
карточек, тест привлекательности, оценка совместного дизайна, фокус-группа, интервью, 
проведение онлайн опросов). 

4. По стоимости все методы можно разделить на дорогостоящие, среднего ценового 
диапазона и недорогие (бесплатные) методы [3]. 

 
Дорогостоящие инструменты 

Наименование 
инструмента 

Примерная 
стоимость 

Сроки проведения 
исследования 

1. Этнография 50 – 500 тыс. руб. 2-8 нед. 
2. Eye-tracking 150 – 300 тыс. руб. 2-3 нед. 
3. Фокус-группы 70 – 300 тыс. руб. 2–4 нед. 
4. Совместный 
дизайн 

100-400 тыс. руб. 2-4 нед. 

5. Тайный 
покупатель 

50 – 500 тыс. руб. 2-4 нед. 

 
Дороговизна указанных в таблице инструментов объясняется тем, что для их  

применения требуются специализированные знания и навыки (как, например, для роли 
модератора в фокус-группе или эксперта в «тайном покупателе») и специализированное 
оборудование (например, eyetracker). 

 
Инструменты среднего ценового диапазона 

Наименование 
инструмента 

Примерная 
стоимость 

Сроки проведения 
исследования 

1. Интервью 30 – 250 тыс. руб. 1-14 дней 
2. Юзабилити-
тестирование 

10 – 200 тыс. руб. 1-3 нед. 

3. Сортировка 
карточек 

0 – 60 тыс. руб. 2-14 дней 

4. Концепт-тест 0 – 100 тыс. руб. 2-10 дней 
 
 
 



͉㪠

288 

Недорогие (бесплатные) инструменты 
Наименование 
инструмента 

Примерная 
стоимость 

Сроки проведения 
исследования 

1. А/В - тестирование  0 – 10 тыс. руб. 1-4 недели 
2. Side by Side 0 – 5 тыс. руб.  1-5 дня 
3. Анализ переходов 
и кликов 

0 – 10 тыс. руб. 1-7 дней 

4. Тест 
привлекательности 

0 – 10 тыс. руб. 2-10 дней 

5. Online опрос 0 – 10 тыс. руб.  2-7 дня 
 

Применение инструментов среднего ценового диапазона и недорогих инструментов 
часто лишь сводится к оплате труда исполнителя, специализированные же программные 
продукты можно найти в свободном доступе (например, анкету можно составить, разместить 
и обработать с помощью сервисов survio.com или googlе форм). 

5. Также все методы можно разделить в зависимости от того на каком этапе находится 
разработка сайта: 

- в процессе разработки сайта актуально будет использование, например,  таких 
инструментов анализа, как этнографические исследования, концепт-тест, сортировка 
карточек, оценка совместного дизайна; 

- для анализа же готового сайта актуальнее использовать следующие инструменты: 
юзабилити-тестирование, тест привлекательности, «тайный покупатель», А/В-тестирование, 
анализ кликов и переходов; 

- ряд методов можно считать универсальными и использовать как при разработке 
сайта, так и при работе с уже готовым продуктом. К таким методам, например, можно 
отнести – фокус-группы, проведение online опросов, интервью. 

Выводы. 
Подводя итоги можно отметить, что количество методов анализа сайта поражает 

своим многообразием. Выбор конкретного метода зависит от целей исследования, бюджета и 
ресурса времени, которым обладает владелец сайта. Проводить аудит сайта необходимо на 
всех этапах его создания и развития, только так возможно создать рабочий продукт в рамках 
имеющегося бюджета. 
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Abstract: The article identifies and characterizes current trends in the digitalization of production, 
wholesale and retail trade. The digitalization process is steadily leading to gradual transformation 
of  both business processes and inter-industry relations. The purpose of the work is to identify the 
benefits of the application and positive impact of digitalization on areas of activity with a focus on 
business. Using methods of analysis of literature sources and statistical data, it has been revealed 
that modern trends in the digitalization of the economy in Russia and countries with developed 
market economies are fully correlated with the achievements of scientific and technological 
progress. Their timely identification and development will allow business entities to create benefits 
for the further successful development of the business and be competitive in the sales markets. As 
key development trends, digitalization and robotization of production are determined in accordance 
with the pace of acceleration of scientific and technological progress.The real advantages that the 
company gains through the use of digital technologies in business are identified. Digitalization in 
practice has significantly affected the global market for production, trade, and the service sector, 
which is increasingly showing niches for innovations and, in turn, has a qualitative impact on the 
effectiveness of entrepreneurial activity in the form of new technologies, such as artificial 
intelligence, blockchain, technology of adding to the standard perception by a potential buyer of 
virtual information, “smart city”, “smart home”, “smart road”. Despite a number of emerging 
problems, digitalization will take its rightful place in business management and will allow 
achieving new successes in achieving strategic advantages in the global market. 
Key words: Business process, Internet, information, companies, production, retail, robotics, 
technologies, trade, trends, digitalization, economics. 
 
Аннотация:В статье выявлены и охарактеризованы актуальные тренды цифровизация 
сферы производства, оптовой и розничной торговли. процесс цифровизации неуклонно ведет 
к постепенной трансформации как хозяйственных процессов, так и межотраслевых связей. 
Цель работы – выявить преимущества применения и позитивное воздействие цифровизации 
на сферы деятельности с акцентом на бизнес. Методами анализа источников литературы 
и статистических данных выявлено, что современные тренды цифровизации экономики в 
России и странах с развитой рыночной экономикой в полной мере коррелируют с 
достижениями научно-технического прогресса. Своевременное их выявление и освоение 
позволит субъектам предпринимательства формировать преимущества для дальнейшего 
успешного развития бизнеса и быть конкурентоспособными на рынках сбыта. В качестве 
ключевых тенденций развития определена цифровизация и роботизация производства в 
соответствии с темпами ускорения научно-технического прогресса. Определены реальные 
преимущества, которые приобретает компания через использование цифровых технологий 
в бизнесе. Цифровизация на практике существенным образом повлияла на мировой рынок и 
производства, и торговли, и сферы обслуживания, который все отчетливее проявляет ниши 
для инноваций и, в свою очередь, качественным образом влияет на результативность 
предпринимательской деятельности в форме новых технологий, таких как искусственный 
интеллект, блокчейн, технология добавления к стандартному восприятию потенциальным 
покупателем виртуальной информации, «умный город», «умный дом», «умная дорога». 
Несмотря на ряд возникающих проблем, цифровизация займет достойное место в 
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управлении бизнесом и позволит добиваться новых успехов достижении стратегических 
преимуществ на мировом рынке.  
Ключевые слова:Бизнес-процесс, Интернет, информация, компании, производство, 
торговля, ритейл, роботизация, технологии, тренды, цифровизация, экономика. 
 
Введение 
Современный этап развития цифровой экономики в полной мере соответствует уровню 
развития научно-технического прогресса в глобальном масштабе. Свидетельством тому 
становится автоматизация и роботизация бизнес-процессов не только сферы производства, 
но и торговли, гостиничного бизнеса, туризма, образования, здравоохранения, 
взаимодействия с налоговыми органами и субъектами государственной власти, то есть тех 
сфер человеческой деятельности, которые в современной интерпретации формируют 
европейские и мировые ценности, а также позволяют получать продукты с дополнительной 
потребительской составляющей. Эксперты отмечают, что цифровизация экономики в 
современном мировом пространстве неуклонно захватывает все больше сфер применения, 
однако наиболее быстрыми темпами развивается роботизация, которая, в принципе, и стала 
возможной и успешно применимой на практике именно благодаря «цифре» [1, с.9]. 
          В целом, в развитии экономики за последние десятилетия отмечается существенный 
рост темпов, драйвером которого в значительной мере стала цифровизация. При этом 
процесс цифровизации неуклонно ведет к постепенной трансформации как хозяйственных 
процессов, так и межотраслевых связей. Элементы цифровизации в настоящее время 
проникли практически во все стадии взаимодействия в человеко-машинных системах: от 
роботизации технологических процессов в сфере производства до формирования 
индивидуальных характеристик товаров и услуг для каждого потребителя целевой группы. 
Это разумное применение 3D-печати и прототипирования, различные «умные» и «полезные» 
приложения в гаджетах. Согласно оценок экспертов и аналитиков в области цифровой 
экономики, уже в ближайшем десятилетии (примерно к 2020 году) около половины товаров 
и услуг на потребительском и инвестиционном рынках будут абсолютно или относительно 
«новыми и умными» («умный город», «умный дом», «умная дорога», «умная машина», 
«умные очки», «умная одежда» и т.д. 
        Основная часть 

 Прикладным аспектом цифровизации хозяйственной жизни в мире или физическим 
проявлением цифровой экономики становятся центры цифровой переналадки 
(модернизации), цифровой роботизации и пр. Посредством разработанных цифровых 
методов моделирования «выращивают» прототипы интересующих объектов. С помощью так 
называемого Интернета вещей и Интернета «всего» будут иметь виртуальные 
двунаправленные связи и люди (потребители, работники, контрагенты) и объекты - агенты 
цифровой экономики. Статистические данные указывают на то, что средний показатель к 
началу 2018 года в глобальном масштабе составил 85 роботов на 10 000 работников, то есть 
рост по сравнению с прошедшим календарным годом на 15%. При этом мировым лидером по 
внедрению и использованию робототехники остаётся Южная Корея (710 единиц на 10 000 
рабочих), далее Сингапур (658 роботов) и Германия (322 робота). Россия и Индия замыкают 
рейтинг из 27 стран с показателями 4 и 3 робота на 10 000 производственных рабочих, 
соответственно. Отметим, что роботы – дорогостоящая инвестиция, поскольку, например, 
промышленный робот может стоить от 400 тысяч до 1,5 млн долл. со значительным сроком 
окупаемости в России. Правда, к 2025 году ожидается снижение стоимости на 22% [2, с.19]. 
Рациональный способ не отказываться от роботизации – выкупить «отслуживший срок» 
объект и оснастить его современной «начинкой». Как правило, роботы известных мировых 
брендов довольно долговечны и при соблюдении правил надежны в длительной 
эксплуатации. 
       История развития показывает, что изначально цифровизацию с роботизацией 
использовали на производстве, но по мере научно-технического прогресса роботы нашли 
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применение во многих других секторах: от сельского хозяйства до логистики и гостиничного 
бизнеса. Логистика, однако, отстает в части цифровизации по сравнению со сферами 
телекоммуникаций, средств массовой информации, банковских услуг и розничной торговли. 
В большинстве традиционных логистических компаний по-прежнему велик удельный вес 
ручного труда, неэффективно используются имеющиеся активы. Коэффициент 
использования грузового транспорта 50-70%, доля холостых поездок – 10%. В итоге 
недостаточная гибкость и прозрачность бизнес-операций в логистических каналах является 
препятствием на пути интеграции логистических процессов. Поэтому цифровизация сектора 
логистики должна базироваться на создании или приобретении на правах аутсорсинга 
надежной внутренней цифровой основы, разработке и использовании новых бизнес-моделей 
и сервисов.  
Данная негативная ситуация должна быть преодолена, поскольку компании, использующие 
цифровизацию независимо от сферы деятельности и отраслевой принадлежности, 
формируют ряд преимуществ в реализации бизнеса, в том числе: ускорение развития в 
соответствии с этапами «жизненного цикла» деловой организации, существенное повышение 
качества и сокращение сроков обслуживания клиентов, возможность увеличить охват 
целевой аудитории на рынках сбыта, что очень важно в условиях обострения конкуренции. 
Цифровизация повышает производительность компании и её охват. На данный момент 
использование цифровых возможностей является одним из основных приоритетов для 
руководителей предприятий и ИТ-компаний. Современной тенденцией в развитии 
инфраструктуры российского рынка стало появление и развитие перспективных компаний, 
предоставляющих услуги цифрового инжиниринга: создание цифровых фабрик или 
«цифровых двойников», офф-лайн программирование большинства типов роботов (Kuka, 
Siemens, ABB, Fastems, Panasonic, Kawasaki, Yaskawa, Motorman и др.), минимизация ошибок 
их работы, симуляция (цеха в трехмерной графической среде или модели виртуальной пуско-
наладки для серийного, мелкосерийного и единичного производства), тестирование работы, 
настройка и улучшение режимов работы и новейший способ создания техники (мехатроника) 
[3, с.46]. Компании данного типа вполне можно считать аутсорсерами, способными 
оптимизировать бизнес-процессы при условии корректного решения задачи «сделать или 
купить». 
          В российском торговом секторе, как и в мировом, наблюдается постоянный рост 
темпов цифровизации, поскольку сфера оптовой и особенно розничной торговли была и 
остается одной из наиболее восприимчивых сфер предпринимательской деятельности к 
различным инновациям. Связано это прежде всего с существенными ментальными и 
поведенческими переменами, которые произошли с потребителем вообще, и с российским в 
частности. Все больше количество потребителей активно используют цифровые технологии, 
пользуются социальными сетями и мобильными приложениями, а, следовательно, чтобы 
соответствовать их все возрастающим требованиям ввиду информированности и 
предпочтениям, а значит и успешно конкурировать на рынке, требуется также выявлять, 
внедрять и применять современные технологические решения.  
Согласно статистическим данным, в 2018 году цифровизация и информатизация в розничной 
торговле набирали обороты, и в настоящее время ритейлерам необходимо решать новые 
задачи, чтобы использовать открывающиеся перед ними возможности и перспективы. 
Очевидно, что правильная и своевременная реакция на ситуацию на современном рынке 
розничной торговли даст компании преимущество перед конкурентами. 
       Что касается темпов и качественных характеристик внедрения цифровых технологий, то 
российский рынок розничной торговли отличается все большей инновационностью. 
Ключевые тенденции, существенным образом повлиявшие на мировой рынок ритейла, все 
отчетливее проявляются и качественным образом влияют на результативность коммерческой 
деятельности. Оперативная обработка огромного объема полезной информации (BigData), 
искусственный интеллект, блокчейн, технология добавления к стандартному восприятию 
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потенциальным покупателем виртуальной информации, которая воспринимается как элемент 
реальных действий и помогает принять взвешенное решение о покупке.  
        Следует отметить, что, начиная с 2017 года период для российского ритейла, особенно в 
сегменте FMCG (fastmovingconsumergoods), стал в значительной степени переломным, 
поскольку субъекты предпринимательства функционировали в сложных условиях 
экономических санкций, довольно низкого платежеспособного спроса и усиления давления 
со стороны государственных органов. Тем не менее отмечалось увеличение финансовых 
затрат розничных торговцев на повышение качества и уровня обслуживания покупателей как 
по сервисным, так и по информационным параметрам. Аналогичная тенденция отмечалась и 
в оптовом звене торговли, однако здесь превалировали логистические аспекты, позволяющие 
оптимизировать функции через приемлемое снижение затрат. Довольно активно внедрялась 
диджитализация, в распределительных центрах – роботизация, элементы дополненной 
реальности. Учитывая реальные возможности внедрения современных достижений 
цифровизации и масштабы деятельности предприятий торговли (значительная часть их 
сравнительно небольшой мощности, характеризующейся объемом товарооборота) следует 
считать рациональным использование коллаборативных роботов (короботов), способных 
эффективно выполнять монотонные операции средних по весу и небольших складских 
единиц, например, посылок для клиентов электронной коммерции. 
      При этом многие руководители торговых предприятий отмечают, что значительная часть 
российских потребителей с энтузиазмом относятся к техническим новшествам и довольно 
охотно используются ими при покупках в розничных торговых предприятиях. Все более 
популярными становятся кассы самообслуживания, эквайринг, мобильные приложения 
торговых сетей с заманчивыми коммерческими предложениями.  
        В настоящее время для сферы торговли, как отмечают эксперты, характерны четыре 
основные тенденции, касающиеся цифровизации: 
- повышение операционной эффективности и результативности работы торгового персонала, 
как со складскими единицами, так и с выкладываемой на полки магазинов продукцией, 
ценниками, POS-материалами; 
- формирование программируемого поведения потребителей, включая этапы от 
возникновения заинтересованности к конкретным торговым маркам до стадии совершения 
покупки с элементами послепродажного сервиса; 
- логистические подходы к организации системы товародвижения и мониторинг параметров 
поставляемой продукции; 
- оперативный контроль функционирования программных продуктов и формирование 
надежной системы информационной безопасности. 
В результате все усилия оптовых и розничных торговцев, как и других отраслей бизнеса, 
сводятся к достижению основной цели, а именно: повышению прибыли через сокращение 
затрат. Отметим, что в настоящее время большинство ритейлеров уделяют максимум 
внимания в первую очередь работе с потребителями, поскольку успех в данном направлении 
оказывает прямое влияние на улучшение основных показателей в сфере коммерции. 
 Выводы 
      Таким образом, цифровизация в сфере торговли на российском рынке имеет две 
взаимосвязанные тенденции, позволяющие на основе анализа предпочтений потребителей, 
зон их внимания и путей перемещения формировать адресное и эффективное коммерческое 
предложение: активное применение современных инфо-коммуникационных технологий и 
приложение усилий к глубокому анализу целевой аудитории. При этом цифровые системы 
позволяют ритейлеру и оптовому торговцу накапливать информацию о потребителях, 
отслеживать историю покупок, анализировать спрос и оставаться востребованным для 
покупателей на конкурентном рынке. 
         В итоге цифровизация оказывает существенное позитивное воздействие как на 
мировую, так и российскую экономику, являясь результативным драйвером инноваций 
практически во всех сферах человеческой деятельности и инструментом, позволяющим 
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субъектам предпринимательства формировать преимущества для дальнейшего успешного 
развития и быть конкурентоспособными на рынках сбыта. 
Список источников: 

1. Маркова В.Д. Влияние цифровой экономики на бизнес // ЭКО. - 2018. -  С.7-22. 
2. Юдина Т.Н. Осмысление цифровой экономики //Современность: хозяйственные 

алгоритмы и практики: сборник статей/под ред. Ю.М. Осипова. М.; Тамбов: 
Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2016. 

3. Малашенко А.В., Нисневич Ю.А., Рябов А.В. Становление постиндустриальной 
цивилизации. От цифровизации до варварства. - М.: Юрайт, 2019.   

4. What Is the Real Cost of an Industrial Robot Arm? Ken Thayer //April 27, 2017. 
https://insights.globalspec.com/article/4788/what-is-the-real-cost-of-an-industrial-robot-arm 

5. Поддубко С., Шмелев А. Технологии компьютерного инжиниринга в формировании 
основ цифрового производства   https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-kompyuternogo-
inzhiniringa-v-formirovanii-osnov-tsifrovogo-proizvodstva         

6. https://habr.com/ru/post/431320/ 
7. https://habr.com/ru/post/431320/ 
8. https://www.retail.ru/rbc/pressreleases/pervaya-sistema-tsifrovizatsiya-v-torgovle/ 

 
 
 
 

ЗАЩИТА КОНКУРЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
BIGDATE 

Protecting competition in the face of big data technology 
 

Манохин Виталий Сергеевич 
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

Юридический институт 
Студенческая ул., 8, Владимир, Владимирская обл., 600005 

89190216929 
vitalijmanohin@yandex.ru 

Научный руководитель: И.В. Погодина, к.ю.н.  
заведующая кафедры ФПиТД 

 
Abstract:In this article, BIG DATA technologies are available in today's market. The rapid 

development of the latest digital tools has an impact on all areas of society. In particular, the issue 
of reforming antitrust laws with the aim of regulating new competition instruments is being 
discussed. BIG DATA to collect information about consumer demand and the formation of 
individual offers. This is a serious threat to the emergence of a monopoly in the digital field. 
Integrated research has focused on the perturbing level of influence of BIG DATA technologies on 
consumer demand. The main method is analysis, as well as active monitoring of existing digital 
platforms. 

Keywords: FAS, antitrust law, BIG DATA, algorithmization, digital platforms. 
Аннотация: В данной статье рассматривается влияние технологии BIGDATA на 

современный рынок. Стремительное развитие новейших цифровых инструментов 
оказывает влияние на все сферы общества. В особенности отдельно обсуждается вопрос 
реформирования антимонопольного законодательства с целью регулирования новых 
инструментов конкуренции. Крупные компании активно пользуются технологией BIGDATA 
с целью сбора информации о потребительском спросе и дальнейшем формировании 
индивидуальных предложений. С одной стороны – это выгодно потребителю, который 
найдет всегда то, что ему нужно, а с другой это серьезная угроза возникновения монополий 
в цифровой сфере. Целью исследования ставилось изучения возмжного уровня влияния на 



͉㪠

294 

потребительский спрос технологии BIGDATA. Основным методом считается анализ, а 
также активное наблюдение за существующими цифровыми платформами. 

Ключевые слова: ФАС, антимонопольное законодательство, BIGDATA, 
алгоритмизация, цифровые платформы. 

Введение. 
06 сентября 2016 г. начальник Управления регулирования связи и информационных 

технологий ФАС России Е.А. Заева в интервью журналу «Конкуренция и право» указала на 
необходимость создания новых методических разработок по регулированию цифрового 
рынка, в особенности оценки важности больших данных и их влияния на цифровой рынок.8 
И нельзя согласиться с тем, насколько технология BIGDATA является мощным 
инструментом в борьбе крупных цифровых компаний. Составленные на основе полученных 
данных алгоритмы подбора наиболее значимых для пользователя продуктов от нужного 
вендора, способны сместить акцент на определенного участника рыночных отношений, тем 
самым дестабилизировать честную конкуренцию и открыть возможность становления 
монополии. 

Прежде всего, необходимо полностью понимать механизм работы BIGDATA – это 
технологии способствующие скоростной обработке, принятию, хранению и использованию 
больших массивов данных.9 Учитывая тот факт, что в современном постиндустриальном 
обществе информация – ключевое богатство, то важно иметь возможность её быстро 
обработать и направить клиенту, либо оставить на хранение для собственных целей. В 
основе «блокчейн» так же лежит BIGDATA. Как можно представить, сфера использования 
этой технологии огромна, так как во всех сферах жизни общества приходится сталкиваться с 
необходимостью обработки большего объема информации. Однако в данный момент, 
необходимо оценить, насколько это изобретение способно повлиять на изменение 
конкуренции в цифровой экономике. 

Вначале нужно привести статистику роста рынка BIGDATA, чтобы понимать 
насколько много компаний каждый год признают неоспоримую важность этой технологии. 
Итак, компания Frost&Sullivan прогнозируют продолжения роста рынка BIGDATA и к 2021 
году он станет больше показателя 2016 года в 2.5 раза и будет равняться $67,2 млрд, если так 
же продолжит расти на 36%/год.10 Стоит отметить важный факт, что все больше 
производств, компаний осознает необходимость вложения в данную технологию и её 
дальнейшее использование. По состоянию на февраль 2019 года, Китай наиболее 
прогрессивная в этой сфере страна (объем производимых ею данных на 0.7 Збайт больше чем 
у США) при подобном росте ежегодный объем созданных данных будет превышать 150 
Збайт. Все эти огромные объемы используются для расширения бизнеса, в большинстве 
своем корпорации обрабатывают именно персональные данные и на их основе создают или 
предлагают наиболее подходящие для потребителя товары. Именно здесь и вступают в дело 
алгоритмы.11 

Возвращаясь к указанном выше интервью с Заевой Еленой Александровной, хочется 
отметить один важный факт, а точнее её слова, указывающие на то, что корпорации, 
имеющие доступ к большим данным и операторам этих массивов информации, 
дестабилизируют рынок, нарушая принципы свободной конкуренции и постепенно 
монополизируя его. Первоначально BIGDATA позволяет наиболее эффективно работать с 
огромными потоками данных идущих от потребителя к оператору данных, таких как Google 
и Яндекс, затем они, используя цифровые инструменты, предлагают ему, в виде рекламы, 

                                                           
8 О КОНКУРЕНЦИИ АЛГОРИТМОВ, БОЛЬШИХ ДАННЫХ И ПЕРВЫХ ЦИФРОВЫХ КЕЙСАХ // 

Федеральная антимонопольная служба URL: https://fas.gov.ru/news/23196 (дата обращения: 20.11.2019). 
9 Big Data: Влияние на бизнес. Обзор и перспективы рынка // DataReview URL: 

http://datareview.info/article/big-data-vliyanie-na-biznes-obzor-i-perspektivyi-ryinka/ (дата обращения: 20.11.2019). 
10 Большие данные (Big Data) мировой рынок // Tadviser URL: http://www.tadviser.ru/a/129607 (дата 

обращения: 20.11.2019). 
11Там же. 
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товары, которые могли бы удовлетворить его требования. В подобном случае есть один 
существенный нюанс, а точнее цифровые площадки, на которых предоставлен этот продукт, 
является заказчиком самих операторов данных и поэтому подобные действия достаточно 
неоднозначны. 

Стоит рассмотреть всю систему действия больших данных более подробно, тем самым 
проследить какие именно субъекты способны нанести вред цифровой конкуренции:12 

1. Прежде всего – это цифровые платформы, они выступают своеобразным 
базисом, через который все другие субъекты, участвующие в обороте больших данных. Их 
принцип работы прост: они предоставляют пользователю площадку с необходимой 
информацией, на которой размещается небольшое количество рекламы разного рода. Прежде 
всего, они собирают данные о клиенте, его предпочтения, интересует ли его показанная 
реклама. Платой за пользование площадкой выступают либо вводимые данные самим 
пользователем, либо сбор информации о кликах на интересуемые веб-страницы (наиболее 
понятным примером выступают поисковые системы). 

2. Поставщики контента – они выступают одним из элементов привлечения 
внимания пользователя, например, журналы, газеты, блогеры, сайты. Их задача в создании 
интересного наполнения для платформы, с целью дальнейшей продажи либо определенных 
товаров, либо рекламного пространства вендорам, которые хотят рассказать о своем 
продукте. Первоначальной целью контентмейкера является поддержание высокого уровня 
трафика, достижения высших строчек в посещаемости и поддержание пользовательского 
интереса. Однако порой достигается подобное путем соглашений с цифровыми 
платформами. 

3. Сами продавцы, которые выступают инвесторами для развития цифрового 
рынка. Их потребность в увеличении продаж собственного продукта и вынуждает активно 
использовать цифровые платформы и поставщиков контента с целью увеличения интереса к 
товарам. Их список огромен: начиная от оптовых продавцов, заканчивая различными 
консалтинговыми агентствами и так далее. Однако стоит выделить наиболее крупных 
игроков рынка, которые не используют уже готовые платформы с их системами вычисления 
больших данных, а создающие собственные площадки и самостоятельно анализирующие 
потребительский спрос (Amazon, OZON). 

4. Инфраструктура, позволяющая пользователям пользоваться услугами 
цифровых площадок. Подобными субъектами выступают провайдеры, различные облачные 
системы. Последние стали по – настоящему важным открытием, упрощающим проведение 
вычислений и передачи данных, ведь проведение подобных операций крайне сильно 
нагружает электро-вычислительную технику, создание удаленных веб-носителей, позволило 
ускорить как обработку, так и передачу информации. 

5. Последним участником выступает государство, которое регулирует 
деятельность остальных субъектов, предотвращая создание сетевой монополии и, стараясь 
уравновесить влияние различных компаний на цифровой рынок. 

Все чаще корпорации инвестируют в развитие рынка больших данных, способствуют 
развитию новых цифровых площадок, поддерживают контентмейкеров с целью получения 
персональных данных пользователей, уточнения круга их интересов. Подобные действия с 
одной стороны выводят крупные компании на передовые позиции, ведь они узнают о своем 
потребителе наиболее полную и необходимую информацию для создания выгодного 
предложения, в то время более маленькие участники рынка могут лишь стараться 
пользоваться некоторыми из представленных инструментов. 13 

Активное формирование и развитие цифровых платформ необходимо для выделения 
круга потребителей, а затем формировании индивидуального предложения. Активно 

                                                           
12 Ючинсон К.С. Большие данные и законодательство о конкуренции // Право. Журнал Высшей школы 

экономики. 2017. №1. С. 230 
13 Ючинсон К.С. Большие данные и законодательство о конкуренции // Право. 

ЖурналВысшейшколыэкономики. 2017. №1. С. 235 
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используется технология алгоритмизации, то есть исходя из интернет – запросов, 
просмотренных страниц и пройденного трафика, формируется определенное представление 
о потребителе. Технология больших данных позволяет ускорить обработку о каждом 
отдельном индивиде и тем самым соединить по различным критериям группы людей. Затем 
происходит анализ и интеграция предложения в размещенные на сайтах рекламные блоки. 
Можно говорить о том, что программа минимизирует возможность потребителя отказаться 
от товара путем совмещения программных элементов и заложенных в ней поведенческих 
особенностей людей. В настоящее время производители подобных сложных 
информационных систем ускоряют процесс алгоритмизации и интеграции. 

Возникновение определенных доминирующих цифровых платформ, обладающих уже 
крупной аудиторией, заставляют менее крупных игроков рынка либо подстраиваться под их 
правила и осуществлять сотрудничество, либо терпеть убытки, без возможности донести 
предложение до своего потребителя. 

Антимонопольные органы различных государств не всегда едины в своем мнении 
касательно влияние больших данных на рынок: с одной стороны, это ведет к сетевым 
эффектам и экономике масштаба, однако в большинстве своем многие признают опасность 
использования технологии BIGDATA крупными корпорациями и увеличению монополии на 
цифровом рынке. Например, стоит упомянуть антимонопольные органы ФРГ и Франции, 
которые говорят о смещении традиционных потребительских привычек в сторону 
увеличения частоты использования сети Интернет, что позволяет корпорациям получать 
наиболее точную информацию о потребителях.14 

При всем вышеописанном, нельзя полностью запретить технологию больших данных 
или ввести активное государственное регулирование коммерческого сектора Интернета: это 
трудноосуществимо и может очень серьезно сказаться на всей экономике и нанести ей 
непоправимый ущерб. Наиболее корректно будет обратиться к разработанным в мире 
инструментам определения уровня влияния компании на российских потребителей. Сразу 
встает вопрос об идентификации субъектов данных отношений. С одной стороны человек, 
который использует сеть Интернет, для заказа определенного товара. Необходимо 
подтвердить тот факт, что он является гражданином РФ, чтобы предоставить ему правовую 
защиту. Намного труднее определить сферу влияния компании, так как нельзя точно 
отследить для какой именно страны она формирует предложение. То есть нужно 
существенно пересмотреть каким образом распределяется рынок в сети Интернет, а затем, на 
основе полученных данных, разработать указания и рекомендации для каждого отдельного 
сектора. Презюмируется тот факт, что если информация на цифровой платформе изложена 
на языке определенной страны, то это означает, что она попадает под правовое 
регулирование. Данная методика достаточно эффективна в определении хозяйствующих 
субъектов, собирающих и анализирующих данные потребителей. 

Федеральная антимонопольная служба России уже давно заметила неэффективность 
некоторых инструкций, разработанных для оценки признания хозяйствующего субъекта на 
рынке, поэтому в созданном пятом антимонопольном пакете указала новые необходимые 
дефиниции («сетевой эффект», «ценовой алгоритм»), а также признала доступ к 
персональным данным пользователей недискриминационным.15  Однако стоит отметить, что 
сформированные предложения требуют особого внимания, ведь в условиях формирования в 
РФ «Цифровой экономики», неурегулированные элементы технологии Bigdata, могут 
нанести существенный урон всем отечественным предприятиям. Необходимо максимально 
быстро принять отдельный федеральный закон, который бы регулировал, все новые 
цифровые инструменты и пределы их использования. Несмотря на возможность излишнего 

                                                           
14 Report by the Autorité de la Concurrence and Bundeskartellamt. CompetitionLawandData. May 10, 2016 

[Электронный ресурс]: // URL: http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/reportcompetitionlawand-datafinal.pdf 
(дата обращения: 21.11.2019) 

15 ФАС России представила пятый антимонопольный пакет // Гарант URL: 
http://www.garant.ru/news/1186564/ (дата обращения: 20.11.2019) 
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правового регулирования, это поможет улучшить положение российских фирм комплексно 
рассмотреть существующие проблемы. Данные новеллы крайне позитивно скажутся на всем 
цифровом рынке РФ и лишь стимулируют его рост, а также уравновесят конкуренцию.  

 
Выводы. 
Подводя итог, хочется подметить важность технологии BIGDATA, ведь все же она 

направлена на удовлетворение потребительских запросов. То есть благодаря созданным 
алгоритмам, продавец может узнать, что необходимо пользователю, либо недостатки 
собственного продукта. Устраняя недобросовестных хозяйствующих субъектов, которые 
монополизируют рынок, ФАС создают здоровую конкуренцию в цифровой экономике, при 
которой продавец, ориентируясь на информацию, полученную от цифровых площадок, 
сможет рассчитать аудиторию своего продукта и сможет донести до него наиболее выгодные 
предложения.16 Технология больших данных не только упрощает рыночные отношения, но и 
привлекает большие инвестиции в цифровую сферу, поэтому наиболее важной задачей 
остается лишь привлечение к ответственности недобросовестных вендоров, стремящихся к 
монополии всего рынка. 
 
 
 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД.  

The theoretical basis of the organization of the procurement activities of enterprises in 
the field of procurement to ensure state and municipal needs. 
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магистрант Университета управления «ТИСБИ» 
Валеева Ю.С,  

кэн, доцент Университета управления «ТИСБИ» 
 
Цель работы – изучить особенности управления и организации закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд на уровне региона и конкурентного 
предприятия. 

Актуальность состоит в том, что, роль государственных закупок достаточно велика. С 
помощью закупок реализуются общественные потребности, проводится в жизнь любая 
приоритетная политика государства. Однако практика применения законодательства о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд Пленумом ВАС РФ в полной мере не изучена и не 
обобщена.  

На сегодняшний день нормативно-правовое регулирование размещения 
государственного заказа постоянно подвергается изменением и дополнениям. Среди 
последних внесенных изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» следует отметить кардинальное изменение 
процедуры открытого аукциона в электронной форме, в том числе обязательное размещение 
информации на официальных сайтах в сети Интернет. Так же положительно сказываются на 
регулировании государственных закупок изменения, связанные с полномочиями комиссий 
по размещению заказов. Благодаря внесенным изменениям создано единое информационное 
пространство, увеличено количество случаев размещения заказа у единственного 
                                                           

16 Ючинсон К.С. Большие данные и законодательство о конкуренции // Право. Журнал Высшей школы 
экономики. 2017. №1. С. 240 



䂀ѝ

298 

поставщика, а для любого участника размещения заказа стало возможным обжаловать 
действия государственного заказчика.  

Методология исследования основана на общенаучных и специальных методах и 
приемах научного познания: анализе и синтезе, сравнении, индукции и дедукции, 
конкретизации и абстрагировании, системном подходе 

Государственные закупки – это контракт на поставку товаров, выполнение работ или 
оказание услуг для государственных нужд. Эти контракты заключаются посредством 
аукционов, тендеров или с использованием аналогичных процедур, а также напрямую. 
Государственные закупки могут быть заключены с производителем товара, а также с 
посредником (дилером, дистрибьютором). Любое юридическое лицо (от 
межконтинентального холдинга до индивидуального предпринимателя) может быть 
поставщиком. 

Ресурсы любых государственных учреждений всегда ограничены. Поэтому при 
составлении бюджета целесообразно учитывать приоритетные направления, которые 
представляют стратегические цели и задачи государственной бюджетной политики. Также 
очень важна сбалансированность национальных и региональных бюджетов. Для этих целей 
часто используются государственные закупки. Это позволяет реализовать конкуренцию в 
реализации государственных расходов. 

По своему экономическому содержанию государственные закупки призваны 
удовлетворить государственные и муниципальные нужды, и отражают потребности 
хозяйствующих субъектов в лице государственных заказчиков во всех необходимых им для 
исполнения государственных функций в товарах, работах и услугах и для реализации их 
полномочий, то есть для ведения их деятельности. 

Под нуждами федеральных бюджетных учреждений и учреждений субъектов РФ 
понимаются их потребности в товарах, работах и услугах для осуществления деятельности. 
Муниципальные нужды – это потребности муниципальных образований в средствах для 
решения вопросов самоуправления на местах и осуществления отдельных полномочий, 
переданных им государственными распорядителями бюджетных средств на основе законов 
РФ или субъектов РФ. Они обеспечиваются за счет средств бюджетов всех уровней, а также 
государственных внебюджетных фондов.  

Государственными (муниципальными) заказчиками выступают, соответственно, 
государственные органы, органы управления государственных внебюджетных фондов, 
органы местного самоуправления, казенные, бюджетные учреждения и другие получатели 
бюджетных средств в ходе осуществления ими закупочных процедур. 

Структурными элементами в системе государственных и муниципальных закупок 
выступают государственные и негосударственные хозяйствующие субъекты. 

Одна сторона экономических отношений – это государство, являющееся основным 
субъектом рыночных отношений в ходе закупочных процедур, которое может быть 
представлено соответствующими уполномоченными органами власти, имеющими 
полномочия по исполнению бюджета. Другой стороной финансово-экономического 
взаимодействия выступают участники закупочной процедуры – потенциальные поставщики, 
исполнители, подрядчики в ходе исполнения контракта (рис. 1.1.1). Общество в данном 
случае выступает как потребитель благ, на который направлены государственные расходы, 
за исключением содержания государственного аппарата. 

Крупнейшим субъектом рыночных отношений в размещении бюджетных заказов 
выступает государство как обладатель значительных финансовых ресурсов, так как 
государственные закупки осуществляются за счет средств налогоплательщиков, а также 
доходов государства, получаемых от управления государственной собственностью, 
аккумулированных в бюджетах и внебюджетных фондах. 

муниципальным органом задач. 
С целью наиболее эффективного осуществления процесса закупок на всех его этапах 

необходимо достижение более четкой регламентации в закупочной деятельности, что 
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предполагает использование более совершенных внешних и внутренних регулирующих 
закупочную деятельность нормативно-правовых актов. 

Внешние, регламентирующие закупочную деятельность документы характеризуются 
тем, что разрабатываются не зависимыми от закупающей организации структурам 
Внутренние регламентирующие закупочную деятельность документы разрабатываются 
самим государственным заказчиком. и. 

 
Информационное обеспечение закупочной деятельности на предприятия представляет 

собой деятельность по прогнозу, переработке, учету и анализу информации и является 
инструментом интеграции элементов системы логистического управления закупочной 
деятельностью.  

Информационное обеспечение невозможно без информационных систем. 
Информационные системы – это комбинация взаимосвязанных компонентов, которые 
собирают, обрабатывают и хранят исходные данные и распределяют информацию так, чтобы 
с ее помощью принимать решения, контролировать их выполнение и координировать 
деятельность предприятия. Информационные системы построены на основе инфраструктур 
информационных технологий, включающих компьютеры и программное обеспечение.  

Технологии информационных систем могут дать предприятию следующие основные 
преимущества: 

1. Снижение затрат и повышение эффективности за счет упрощения процессов закупок 
и высвобождения времени сотрудников службы закупок, в результате чего они могут 
заниматься работой, добавляющей более высокую ценность. 

2. Быстрый и более легкий доступ к наиболее важным данным в режиме реального 
времени помогает принимать обоснованные решения. 

3. Благодаря сокращению времени на административную и тактическую деятельность в 
процессе поставок работники могут уделять больше времени стратегическим инициативам и 
более сфокусированной работе с важными поставщиками и основными проектами по 
поставкам. 

4. В масштабах всего предприятия, системы позволяют контролировать расходы.  
Переход с ручных систем на автоматизированные, повышает точность информации. 

Вследствие чего, могут быть снижены запасы (например, резервный запас), сокращение 
случаев дефицитов, снижение затрат на ускорение выполнения заказов и т.д. 

Все информационные системы основаны на электронном обмене данными (EDI) – это 
вариант, облегчающий проведение документации в стандартизированной электронной 
форме, осуществляемой непосредственно между компьютерным приложением в одной 
организации и аналогичным приложением в другой.  

Использование информационных систем приводит к автоматизации закупочной 
деятельности. 

На любом предприятии необходимо оценивать степень эффективности использования 
информационного обеспечения закупочной деятельности, также необходимо знать, какие 
программные продукты существуют и как, по возможности, внедрить их. От этого зависят 
отношения с поставщиками предприятия, а также целесообразный их поиск и выбор. 

Таким образом, правительственным учреждениям часто необходимо приобретать 
товары, работы и услуги за государственные средства и в общественных целях для 
выполнения своих функций. Такие закупки обычно называют государственными закупками. 

Достижение «соотношение цены и качества» является основной целью большинства 
режимов закупок. Открытые, прозрачные и недискриминационные закупки, как правило, 
считаются лучшим инструментом для достижения этой цели, поскольку они оптимизируют 
конкуренцию среди поставщиков. В то же время существуют конкурирующие политические 
цели: многие правительства также используют государственные закупки для достижения 
других внутренних политических целей, таких как содействие конкретным местным 
секторам промышленности или социальным группам. 
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Ключевым и многообещающим этапом в реформировании нормативно правового 
регулирования закупочной системы является принятие Федерального закона № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Во многом изменился перечень способов 
проведения закупочных процедур – он расширился за счет конкурентных способов 
определения поставщиков. 

При этом переход с ручных систем на автоматизированные, повысил точность 
информации. Вследствие чего, снижаются запасы (например, резервный запас), сокращаются 
случаи дефицитов, снижаются затраты на ускорение выполнения заказов и т.д. 
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Fidelizarea clientilor reprezinta un mijloc de argumentare a performantei entităţii pe piata 

sa, asigura certitudine in realizarea cifrei de afaceri, aducand astfel valoare firmei. Cercetarile au 
demonstrat, ca fidelizarea clientilor este mai putin costisitoare decat cucerirea de noi clienti. Clientii 
fideli prezinta surse incontestabile pentru firma, deoarece sunt mai putin dispusi sa schimbe marcile 
in timpul campaniilor promotionale. Atunci cand firma creeaza un program, care are ca rezultat 
fidelizarea reala, clientii cumpara ceea ce reprezinta, in perceptia lor, firma si nu pretul mărfii. Ei 
cumpără mai mult imaginea entităţii, decât produsul.  

Cuvinte-chee:clienti efectivi, clienţi potentiali, clienti interni, imagine corpporativă, 
imagine de produs, tehnici de promovare a vânzărilor. 

 
Întroducere 

Entităţile din Republica Moldova îşi desfăşoară activitatea într-un mediu forte  dinamic, ca 
urmare a provocărilor economice, sociale şi politice caracteristice globalizării pieţelor de desfacere. 
În asemenea condiţii, entităţile, care nu reuşesc să se integreze şi să răspundă favorabil acestor 
provocări sunt în pericol să dispară.  Iată de ce este necesară găsirea şi  implementarea unor noi 
soluţii, între care, aplicarea unui marketing eficient.  În elaborarea politicii sale de marketing, 
agentul economic trebuie să pornească de la primatul consumatorului în cadrul pieţei şi prezenţa 
concurenţei, iar deciziile strategice şi tactice, întregul instrumentar de marketing, programele şi 
planurile de marketing trebuie să fie orientate spre asigurarea şi dezvoltarea competitivităţii 
întreprinderii. Apare problema restructurării activităţii de marketing la nivel naţional, încât să poată 
face faţă concurenţei la nivel internaţional. 

 
Rezultate  si  discutii 

Printre factorii cu o influenţă mai mare asupra evoluţiei marketingului şi care pun în faţa 
întreprinderilor, noi probleme, dar şi oferă noi oportunităţi, putem menţiona modificarea sistemului 
de valori al consumatorilor. Clienţii au devenit mai informaţi, puternici şi pretenţioşi, datorită 
progresului tehnico-ştiinţific, care a dus la lărgirea posibilităţilor de informare a consumatorilor. Pe 
lângă aceasta, apariţia unor grupuri, reţele şi alianţe de intermediari comerciali limitează 
producătorii de capacitatea de control asupra pieţei. Această tendinţă este valabilă atât pentru 
bunurile de larg consum, cât şi pentru bunurile industriale. Prin urmare, marketingul trebuie să ofere 
producătorilor noi mijloace prin care să anticipeze dorinţele în permanentă schimbare ale 
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consumatorilor şi noi mijloace de a-i pune la dispoziţie cât mai rapid bunurile şi serviciile care să-i 
satisfacă aceste dorinţe. 

Pentru o companie este important să livreze produse sau servicii de calitate, care să satisfacă 
aceste dorinţe și pentru a construi și câștiga încrederea în ceea ce oferă. De aceea, este o provocare 
să reușești să atragi clienți sau chiar mai mult, să îi păstrezi . 

Pentru a ține pasul cu noile tendințe în comportamentul de cumpărare şi consum, este 
imperios necesară implicarea activităţii de marketing cu orientare spre client. În condiţiile actuale,  
nu mai este de ajuns să te promovezi prin pliante sau promisiuni atractive. Consumatorii doresc să 
se identifice cu ceea ce li se oferă, de aceea trebuie creată experiența de cumpărare,  stârnită o 
emoție sau o conexiune cu produsul/serviciul entităţii, pentru a  dori să cumpere de la tine ceea ce 
are  nevoie. 

Fidelizarea clientilor constituie o preocupare de prim plan a marilor companii nationale si 
multinationale. Constientizarea importantei fidelizarii se inscrie in contextul concurentei mondiale 
din ce in ce mai deschise, care face dificila si costisitoare cucerirea de noi clienti. In fata 
intensificarii si dinamicii concurentei, obiectivele de piata ale multor intreprinderi  s-au schimbat in 
ultima perioadă. Daca, in urma cu cativa ani, in prim planul strategiilor de marketing se situa 
atragerea de noi clienti, in prezent, cresterea atasamentului/ fidelizarea clientilor existenti ocupa 
locul principal in deciziile politicii de marketing. Motivul unei asemenea evolutii il constituie faptul 
ca printr-o fidelizare sistematica a clientilor se poate construi succesul unei intreprinderi. 

Procesul de fidelizare a clientilor este unul complex, in care nu este suficienta folosirea izolata 
doar a unor instrumente de fidelizare, ci imbinarea acestora in asa fel incat rezultatele sa fie 
maxime. 

In functie de tipul de companie ce doreste sa isi fidelizeze clientii, in functie de domeniul de 
activitate al acesteia, in functie de publicului caruia se adreseza, metodele de fidelizare pot varia si 
se pot combina in nenumarate feluri. 

Unele  metode de fidelizare folosite se refera la pret, ce se considera a fi cel mai important 
instrument de fidelizare. Insa, pentru a avea succes, este necesara imbinarea tuturor instrumentelor 
politicii de marketing, nu doar a celor de comunicare. 

Metoda de fidelizare bazată pe preţ este una orientată mai mult spre acpectul cantitativ al 
vânzărilor şi constă în avantajul oferit clientelei potenţiale de a beneficia de o diminuare a preţului 
de vânzare a unui produs, sub următoarele forme:  

� o reducere de preţ imediată - exprimată în valoare absolută sau în procente, utilizată pentru 
produsele de larg consum, preambalate;  

� vânzare „flash”, de regulă în marile centre comerciale, când are loc o reducere substanţială a 
preţului de vânzare a unui/mai multor articole sau chiar a tuturor referinţelor unui raion, o 
durată scurtă de timp (de la câteva minute, până la o oră). Clientela este limitată la 
persoanele care frecventează magazinul în momentul derulării ofertei;  

� format special: format specific al unui produs , mai mare decât formatul standard, utilizat în 
cadrul unor operaţiuni promoţionale. Este o ofertă care necesită o evidenţiere a caracterului 
de excepţie al formatului, utilizată în cazul produselor de consum preambalate - 
cumpărătorul putând face comparaţii cantitative (asupra preţului per kilogram); 

� ofertă special,  cu caracter de eveniment, limitată ca volum şi timp, având la bază un produs 
cunoscut, dar cu performanţe îmbunătăţite, care este comercializat la un preţ avantajos. Se 
practică în cazul produselor durabile, aflate - de regulă - la finele ciclului de viaţă 
comercială şi având o puternică imagine de marcă;  

� preţ special promoţional (pentru o durată limitată); 
� remiză; 
� preţ de încercare;  
� preţ special de lansare;  
� preţ barat; 
� cupoane sau bonuri de reducere;  
� gratuit inclus;  
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� reducere pentru achiziţionarea de cantităţi mari);  
� premii de fidelitate;  
� vânzare la preţul preţul producătorului/la preţul de fabricaţie, care constă  

într-un preţ special practicat de un distribuitor, o perioadă limitată de timp, faţă de preţul de 
referinţă al produsului (costul de achiziţie, la care se adaugă costul transportului, TVA). Acţiunea 
are un caracter excepţional, iar eficacitatea depinde de atractivitatea preţului promoţional (trebuie 
subliniată importanţa economiei realizate de client), de credibilitatea mărcii şi amploarea campaniei 
de comunicare pusă în practică (presa cotidiană, radio local, afişaj, vitrină, PLV). Obiectiv: 
atragerea clienţilor ocazionali, reţinerea clienţilor mărcii,  achiziţia dintr-un nou raion, stocare la 
consumator.  

Sub diferitele forme pe care le îmbracă, operaţiunile de reduceri de preţ constituie un mijloc 
important de fidelizare a clientele. 

O măsură foarte importantă ce poate fi luată in calcul in directia fidelizarii clientilor ar putea fi 
şi fidelizarea angajaţilor, ce reprezinta cheia spre satisfacerea si implicit spre fidelizarea clientilor 
efectivi şi potenţiali.  

Fidelizarea angajatilor reprezinta o metoda indirecta, ce poate fi considerata drept un 
instrument in cadrul politicii de distributie, pe baza careia se pot satisface si fideliza clientii. 

Este recunoscut faptul ca in domeniul serviciilor angajatii joaca un rol esential deoarece 
serviciile sunt şi produse si prestate in acelasi timp, Avand in vedere intangibilitatea serviciilor si 
incapabilitatea de a le studia si de a le incerca inainte de a le cumpara, rolul determinant in 
prezentarea acestor servicii il au angajatii. De aceea amabilitatea, prezenta placuta, respectul fata de 
sine si fata de cei din jur, zambetul sunt doar cateva dintre atributele pe care ar trebui sa le aiba cei 
care lucreaza in domeniul serviciilor. 

În acest sens, un rol la fel de important il reprezinta formarea angajatilor. Pe langa formare, 
motivarea si fidelizarea acestora reprezinta procese deloc usor de realizat insa odata realizate pot 
asigura intreprinderii beneficii pe termen lung. 

Existenta unui astfel de program de training in cadrul acestei companii ar fi benefica din mai 
multe motive: 

� Formarea unui personal cu un bagaj minim de cunostinte de specialitate; 
� Familiarizarea celor noi veniti cu mediul de lucru si cu politica organizationala a 

intreprinderii, precum si cu viitorii colegi; 
� Crearea unui grad ridicat de satisfactie si de apartenenta in randul angajatilor; 
� Acest program de training poate constititui o metoda eficienta de fidelizare 

a angajatilor, iar pe termen lung a clientilor. 
Astfel un angajat ce a beneficiat de un training de specialitate se poate adresa intr-un mod 

diferit unui client in comparatie cu unul caruia nu i s-a permis acest lucru. In primul caz, angajatul 
ar trebui sa cunoasca obiectivele intreprinderii pentru care lucreaza, modul in care se ating aceste 
obiective in cadrul ei, felul in care se trateaza clientii de catre compania respectiva, serviciile pe 
care le ofera, etc. si in acest fel va sti cum sa abordeze si cum sa prezinte solutiile cele mai potrivite 
clientului. In cel de-al doilea caz, in care angajatul nu stie foarte multe lucruri despre compania in 
care lucreaza, acesta nu va putea decat sa improvizeze in fata clientului. 

Prin urmare, un client va prefera sa negocieze si sa intre in contact cu un personal amabil, 
respectuos, avand cunostinte bogate in domeniul in care lucreaza si nu numai, chiar daca serviciile 
prezentate nu sunt dintre cele mai bune, decat sa apeleze la un personal plictisit, neinteresat pentru a 
obtine servicii de o mai buna calitate. 

Alături de  nomentele susmenţionate, un loc aparte îl ocupă politica de comunicare comercială 
şi instituţională, care  urmăreşte trei obiective complementare (un obiectiv de comunicare şi două 
obiective cu caracter comercial), respectiv:  

1. Formarea  şi promovarea imaginii producătorului, prim comunicare. 
Principalele mijloace ale politicii de comunicare ar fi:  publicitatea media, relaţiile publice, 
sponsorizarea, organizarea de evenimente ş.a. 

2. Creşterea traficului în centrele de vânzare sau atragerea unui număr cât mai 
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ridicat de cumpărători potenţiali în magazin;  
3. Creşterea numărului de cumpărători şi a cantităţilor cumpărate sau creşterea 

vânzărilor per client prin folosirea tehnicilor de promovare a vânzărilor. Cele mai utilizate tehnici 
pentru sporirea traficului şi a vânzărilor unui distribuitor: POS merchandising, PLV, campanii de 
reducere a preţurilor, concursuri, tombole, prime-cadou ş.a 

Comunicarea locală trebuie să se adapteze unor situaţii de concurenţă foarte variate, adesea 
fiind descentralizată la nivelul fiecărui punct de vânzare. Trebuie, de asemenea, respectat un 
minimum de coerenţă între comunicarea locală, a fiecărui punct de vânzare şi comunicarea 
naţională, imaginea lanţului de distribuţie. 

Distribuitorul comunică direct cu piaţa şi prin crearea/comercializarea unui portofoliu de 
mărci proprii. Marca  reprezintă o marcă creată de un detailist (aceasta poartă numele comercial - al 
firmei, un nume derivat sau diferit), care este distribuită în cadrul structurilor sale de vânzare - 
lanţuri de super sau hiper-market-uri, centre comerciale. Ea se află în concurenţă directă cu mărcile 
producătorului. Distribuitorul poate comercializa exclusiv produse sub marcă proprie sau un mix de 
mărci - proprii şi ale fabricanţilor.  

Aceasta ne permite, în vederea fidelizării clienţilor, să stimulăm cooperarea intermediarilor 
în vederea sporirii volumului desfacerilor unui produs, care se realizează prin :  
a) cordarea de avantaje materiale şi financiare: 

 – cadouri; 
– bonificaţii promoţionale;  
– cantităţi suplimentare de marfă;  
– marje mai mari de adaos;  
– obiecte promoţionale ş.a.;  

b) organizarea de concursuri între distribuitori ş.a.,  care să îi convingă să „împingă”  pe piaţă şi să 
promoveze mărcile de produse ale firmei:  
         – preluarea unor cantităţi mai mari de marfă;  

– acordarea unei atenţii speciale mărcilor firmei: spaţiu de expunere vizibil, evidenţiere, 
întâietate ş.a. 
În sens general, comunicarea comercială poate fi definită ca procesul de transmitere de 

informaţii (mesaje) de la o sursă (o firmă, o marcă/un brand) către un receptor (clientela-ţintă), 
folosind diferite mijloace de comunicaţie: mass-media sau de altă natură .  

 O firmă modernă, pentru a comunica eficient cu intermediarii, cu clienţii, cu organismele 
publice, cu consumatorii, în general, are nevoie de un sistem complex de comunicaţii de marketing. 
Nici o firmă nu mai poate ignora, astăzi, rolul esenţial al comunicării; nu se mai pune problema 
dacă ea trebuie să comunice sau nu, ci cărei ţinte să se adreseze, prin ce tip de mesaj, cât de des etc. 
În aşa fel, la nivel de entitate, pentru a promova o imagine cu scop de fidelizare a clienţilor interni şi 
externi, apare necesitatea dezvoltării marketingului relaţional. 

Una din formele acestuia este şi publicitatea persuasivă/raţională , care este o formă de 
publicitate demonstrativă, ce urmăreşte să convingă clientela de superioritatea ofertei firmei faţă de 
cea a concurenţei. Folosind argumente concrete şi raţionale, ea devine foarte importantă în etapa 
actual, când concurenţa este provocatoare, atunci când obiectivul firmei este atragerea unei cereri 
selective pentru o anumită marcă.  Publicitatea persuasivă devine tot mai mult o publicitate 
comparativă, televiziunea fiind canalul media, care permite cel mai bine argumentaţia şi 
vizualizarea mărcii. Majoritatea reclamelor comerciale îndeplinesc astfel de funcţii, cum ar fi:  

– induc preferinţe sau încurajează reorientarea consumatorilor către o anumită marcă (caută să 
sporească cererea);  

– schimbă percepţia cumpărătorilor asupra atributelor produsului;  
– caută să convingă cumpărătorii să achiziţioneze imediat produsul. 
Insa, dupa cum se poate observa in urma mai multor studii realizate, in majoritatea 

intreprinderilor se constata deficiente mari in acest domeniu. Desi controlul permanent al 
satisfactiei clientilor si implicit al fidelizarii acestora reprezinta a activitate destul de importantausi 
cei din Moldova nu o pun in practica.  
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Studiile care au fost efectuate de-a lungul timpului asupra intreprinderilor au demonstrat ca 
efectele pozitive pe care le are fidelizarea asupra sanatatii intreprinderii nu se opresc numai asupra 
valorizarii capitalului clientela. Principalul avantaj in aceasta directie este acela ca fidelizarea ofera  
posibilitatea de a evalua cu precizie rentabilitatea investitiilor. Gestiunea optima a informatiilor 
despre clienti prin intermediul bazelor de date permite evaluarea impactului actiunilor sau 
campaniilor de fidelizare asupra vanzarilor cu precizie. Un alt avantaj asigurat de fidelizare este 
acela al valorizarii serviciilor de catre intreprindere si de catre actionari. Loialitatea clientilor si 
gradul de multumire al acestora reprezinta elemente strategice din ce in ce mai apreciate in 
evaluarea valorii la bursa a actiunilor intreprinderii. Un al treilea avantaj este acela ca fidelizarea 
este un factor important in reducerea riscurilor intreprinderii. 

Fidelizarea clientelei ofera posibilitatea unei evaluari pozitive din partea clientilor deoarece 
clientela are incredere in produsele firmei, iar in momentul in care firma doreste sa lanseze o noua 
gama de produse va lansa initial un produs dupa care va lansa toata gama, clientii fiind deja atrasi. 
Un alt avantaj este acela al realizarii de parteneriate intre firme ce produc produse neconcurente 
atunci cand se folosesc strategii de cooperare. 

Principalul dezavantaj al fidelizarii este necesitatea unei investitii pe termen lung. Numerosi 
intreprinzatori nu risca investind masiv in acest proces fara o constructie strategica in prealabil si 
fara a cauta sa obtina un efect de durata.  

Un alt dezavantaj al activitatii de fidelizare este acela ca nu se poate folosi la toate tipurile de 
produse datorita ciclului de viata prea scurt al unor produse. Pentru a putea fi lider, este necesar sa 
se realizeze fidelizarea clientilor mai bine decat o fac concurentii. In caz contrar, clientii isi 
indreapta atentia catre concurenta. 

 
Concluzii 

Consumatorii sau clientii multumiti sau satisfacuţi reprezintă cea mai ieftină şi eficientă cale 
de promovare a unei imagini positive a entităţii şi a produselor acesteia.   

Controlul satisfactiei clientilor are o importanta deosebita si ar trebui sa se desfasoare in mod 
regulat. Prin acest sistem de control se poate obtine un feedback din partea clientilor, in urma 
interactiunii acestora cu compania respectiva. Acest feedback, daca este fructificat in timp util poate 
imbunatatii relatia cu clientii si implicit situatia in ansamblu a companiei. 

In concluzie se poate afirma ca fidelizarea are ca principal avantaj formarea unui segment 
sigur pe piata, iar ca principal dezavantaj necesitatea unor investitii pe termen lung. 
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ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

НА ПРИМЕРЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 

Гатина Эльвира Арслановна  
к.э.н, доцент, декан факультета управления,   

Университет управления ТИСБИ, г.Казань, Россия 
 
Рост численности населения республики, рост городов и количества промышленных 

предприятий, слабое внедрение систем оборотного водоснабжения, возрастающая 
эксплуатация частных артезианских скважин ставят задачу повышения достоверности 
данных учета потребляемых ресурсов природных вод. Поверхностные водные объекты в 
среднем на 50 процентов существуют за счет подземного питания, поэтому потребление 
водных ресурсов из поверхностных и подземных источников должно быть взаимосвязано. 
Необходимо усилить контроль эксплуатации подземных пластов воды, вести 
количественный учет изъятия воды частным сектором, в настоящее время не охваченным 
статистической отчетностью. 

В ряде муниципальных районов и крупных промышленных городов республики все 
еще остро ощущается дефицит водопотребления, связанный как с фактическим отсутствием 
воды, так и с техногенным загрязнением подземных и поверхностных вод. На значительной 
части выявленных и эксплуатируемых водозаборов отмечается несоответствие качества воды 
нормативным требованиям, установленным к питьевым водам. Многочисленные водозаборы 
работают на неутвержденных запасах. 

Поэтому снабжение населения Республики Татарстан чистой питьевой водой является 
одной из первоочередных социальных задач. Успешное ее решение во многом связано с 
использованием для водоснабжения подземных вод, которые имеют целый ряд преимуществ, 
обусловленных их защищенностью от загрязнения, стабильностью качества во времени, 
возможностью расположения водозаборов вблизи потребителей и получения воды при 
меньших затратах. 

В то же время под влиянием интенсивной хозяйственной деятельности на территории 
Республики Татарстан активно формируются очаги загрязнения подземных вод, возросло 
количество водозаборов, на которых установлено ухудшение качества пресных подземных 
вод. Такая тревожная тенденция обусловливает необходимость организации мониторинга и 
охраны подземных вод от истощения и загрязнения. 

Наблюдаемое  увеличение  объемов  водопользования  в  Республике  Татарстан  как  
развивающемся  регионе  и  сопутствующее  ему  снижение  качества поверхностных  и  
подземных  вод,  используемых  в  различных  целях,  создают  объективные  предпосылки  
для  формирования  целостной  системы управления водопользованием. Водные ресурсы 
необходимы для жизнеобеспечения окружающей среды, в том числе человека, и 
используются в качестве основного  продукта  питания,  энергоносителя,  сырья  
обеспечения  большинства  технологических  производственных  процессов.  Вода  
относится  к  трудновосстанавливаемым природным ресурсам, следовательно, ее 
использование должно быть рациональным, а природные источники должны находиться под 
охраной  в  целях  регулирования  их  качества.  Издержки  водопользования,  допускающие  
превышение  антропогенной  нагрузки  выше  пределов устойчивости  водных  экосистем,  
приводят  к  истощению  запасов  пресной  воды,  что  определяется  изменением  ее  
количественных  и  качественных показателей,  деградацией  и  исчезновением  природных  
источников.  Современное  управление  водохозяйственным  комплексом  должно  строиться  
на принципах  сохранения  функциональности  водных  экосистем  и  недопустимости  
нарушений  механизмов  возобновляемости  природных  вод,  а  также приведения 
водохозяйственной нагрузки, связанной с человеческой деятельностью, в соответствие с 
имеющимися запасами ресурса.  
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Рассмотрим негативное воздействие вод, требующее проведение мероприятий по 
совершенствованию управлением водным комплексом. Протяженность  береговой  линии  
Куйбышевского  водохранилища  в  пределах  Республики  Татарстан  составляет  1392  км,  
из  них  210  км  подвержено активным  абразионным  и  оползневым  процессам.  По  
данным  мониторинга  экзогенных  процессов,  абразионные  и  оползневые  процессы  
широко распространены  в  правобережной  части  Куйбышевского  водохранилища.  В  
результате  указанных  процессов  экономике  республики  ежегодно  наносится ущерб в 
размере более 2 млрд. рублей. 

Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  населения  республики  
предопределяет  комплекс  работ  по  строительству,  совершенствованию  и реконструкции  
сетей  инженерной  защиты  населенных  пунктов  от  воздействия  вод,  особенно  по  
периметру  Куйбышевского  водохранилища, которое характеризуется переменным  
уровенным  режимом.  В  частности,  важно  реализовать  комплекс  мероприятий  по  
инженерной  защите  г .  Казани мероприятием  реконструкции  защитных  дамб,  постройкой  
новых  берегоукрепительных  сооружений  на  реках  Казанке  и  Волге.   

Берегоукрепительные  сооружения  на  Нижнекамском  водохранилище,  которое 
было построено  с  расчетом  на  проектную  отметку,  не  исполняют  своей  функции  и  в 
значительной  мере  пришли  в  негодность,  что  вызвало  развитие  абразионных  и  
оползневых  процессов  в  нескольких районах.  

Также отмечается проблема плохого состояния гидротехнических сооружений и 
инженерно-технического состояния русел малых рек. 

Загрязнение  русел  рек  в  пределах  городских  и сельских  населенных  пунктов 
различными бытовыми  и промышленными отходами  вызывает  опасность  подтопления во 
время  прохождения паводковых  вод,  в чатсности  в  многоводные  годы.   

Отсутствие единой базы данных по гидротехническим сооружениям, расположенным 
на территории Республики Татарстан, обуславливает сложность оценки  современной  
ситуации  и  разработки  соответствующих  предупредительных  мероприятий,  
направленных  на  предотвращение  чрезвычайных ситуаций.  Планируются  проведение  
обследования  гидротехнических  сооружений  600  прудов,  а  также  разработка  деклараций  
безопасности  600 гидротехнических  сооружений  в  соответствии  с  Федеральным  законом  
от  21  июля  1997  года  № 117  и  приказом  Федеральной  службы  по  экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 2 июля 2012 года № 377. 

Одной из подпрограмм государственной программы» Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014-2020 
годы» является «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Татарстан на 2014 - 
2020 годы». 

Целями подпрограммы являются: 
 1) гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого социально-

экономического развития Республики Татарстан; 
2) обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и 

иного негативного воздействия вод; 
3) восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически 

благоприятные условия жизни населения. 
Задачи по совершенствованию действующей системы управления охраной 

водохозяйственного комплекса включает такие мероприятия как: 
1) строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты; 
2) повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их 

приведения к безопасному техническому состоянию; 
3) спрямление и расчистка русел рек с целью повышения их пропускной 
способности; 
4) восстановление и экологическая реабилитация водных объектов; 
5) обеспечение органов исполнительной власти Республики Татарстан 
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информацией, необходимой для принятия государственных решений. 
Важнейшими целевыми показателями и индикаторами реализации мероприятий по 

совершенствованию действующей системы управления водными ресурсами являются 
следующие: 

- увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному 
воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по 
повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, 
проживающего на таких территориях до 84,3 процента на конец 2020 года; 

- протяженность реконструированных сооружений инженерной защиты и 
берегоукрепления - 78,5 км; 

- количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое 
состояние, - 83; 

- увеличение доли гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное 
техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с 
неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности до 100 процентов на конец 2020 
года; 

- численность населения, экологические условия проживания которого будут 
улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической 
реабилитации водных объектов - 153,1 тыс. человек; 

- объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по 
восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранных 
мероприятий) - 794 тыс. куб. метров; 

- протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных 
объектов (природоохранных мероприятий) - 3,4 км; 

- площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов 
(природоохранных мероприятий) - 1,11 кв. км. 

Объем финансирования данных мероприятий в 2013-2020 годах - 7280,5 млн. рублей, 
в том числе: за счет средств федерального бюджета - 3670,2 млн. рублей. 

Восстановление  водоемов  и  водотоков,  находящихся  под  антропогенным  
воздействием,  требует  проведения  специальных  исследований  и  разработки мер  по  
реабилитации  водных  биоценозов,  обеспечивающих  самоочищение  и  восстановление  
качества  природных  вод.  Проекты  по  очистке  озерных  и речных  систем  от  донных  
отложений  должны  обеспечиваться  научным  сопровождением,  их  бесконтрольное  
изъятие  может  привести  к  ускорению процессов деградации водного объекта. 

В  число  водных  объектов,  подлежащих  экологической  реабилитации,  входит  
отсеченная  излучина  р.  Казанки  в  черте  г  .  Казани,  образованная  при строительстве  
сооружений  инженерной  защиты  города  от  влияния  Куйбышевского  водохранилища  в  
1957  году  путем  отделения  части  реки  двумя плотинами  -  Верхней  и  Нижней.  Более  
50  лет  она  служила  приемником  сточных  вод  более  десяти  крупных  промышленных  
предприятий,  а  также ливневой  канализации  и  диффузного  стока  с  городской  
территории.  Водоем  характеризуется  экстремально  высокой  степенью  загрязнения  воды,  
в  его донных  отложениях  аккумулировано  более  100  тонн  токсичных  металлов,  в  том  
числе  1  и  2  классов  опасности.  Необходимо  провести  изъятие загрязненных донных 
отложений и комплекс реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление 
экологического статуса данного водоема. 

Напряженная  экологическая  ситуация  складывается  в  системе  озер  Кабан  г.  
Казани.  Для  защиты  оз.  Средний  Кабан  от рассеянных источников загрязнения 
предполагается укрепление и благоустройство береговой зоны водоема. 

Планируется  проведение  комплекса  восстановительных  работ,  включая  выемку  
донных  отложений,  на  оз.  Соболеково  в  Нижнекамском муниципальном  районе,  
расположенном  в  пойме  р.  Камы.  В  результате  заиления  в  годы  низкого  уровня  
наблюдается  значительное  ухудшение  качества вод по гидрохимическим показателям, 
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существенно влияющее на условия обитания водных биологических ресурсов. В годы 
высокого уровня происходит затопление и подтопление частных домовладений и садовых 
участков, примыкающих к береговой зоне озер. 

В  ходе  выполнения  программы охраны водных ресурсов проводятся  научные  
исследования  и  реализация  проектных  разработок,  направленных  на  научно-
информационное  обеспечение  эффективного  функционирования  водохозяйственного  
комплекса  республики.  Материалы  комплексных  исследований водных  объектов  
Республики  Татарстан  становятся основой  принятия  экологически  и  экономически  
скоординированных  управленческих  решений  при рассмотрении проектов использования 
водных ресурсов. Научные исследования и прикладные работы выполняются по четырем 
направлениям: 

- изучение проблем формирования и оценки водных ресурсов; 
- изучение и разработка мер по обеспечению качества водных ресурсов; 
- решение региональных водохозяйственных проблем; 
- обеспечение органов исполнительной власти Республики Татарстан информацией, 

необходимой для принятия государственных решений. 
Необходимо  активизировать  процесс  инвентаризации  и  создания  кадастра  

поверхностных  водных  объектов  в  Республике  Татарстан.  Последние масштабные  
комплексные  исследования  качественных  и  количественных  параметров  состояния  
водных  ресурсов  малых  рек,  озер  и  прудов  республики проводились в 1960-е годы, 
поэтому не могут обеспечить органы исполнительной власти полной и достоверной 
информацией  о расположении, правовом статусе, гидрологических и иных характеристиках 
водного объекта. 

Заказчиком  и  координатором  Программы  развиия водохозяйственного комплекса в 
РТ является  Министерство  экологии  и  природных  ресурсов  Республики  Татарстан,  
государственными заказчиками  -  Министерство  строительства,  архитектуры  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  Республики  Татарстан,  государственное  казенное учреждение 
«Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан». 

В ходе выполнения Программы Министерство экологии и природных ресурсов 
Республики Татарстан: 

- осуществляет  координацию  деятельности  государственных  заказчиков  по  
эффективной  реализации  мероприятий  участниками,  а  также  анализ эффективности 
использования средств федерального и республиканского бюджетов; 

- подготавливает проекты решений о внесении изменений в Программу, досрочном ее 
прекращении; 

- принимает в пределах своих полномочий правовые акты; 
- подготавливает ежегодно (при необходимости) в установленном порядке 

предложения об уточнении мероприятий на очередной финансовый год; 
- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы; 
- организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией 

и контроля выполнения мероприятий; 
- организует  размещение  в  средствах  массовой  информации  (в  том  числе  

электронных)  сведений  о  ходе  и  результатах  реализации  Программы, финансировании 
мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов и торгов и 
порядке участия инвесторов; 

- осуществляет  размещение  государственного  заказа  и  отбор  исполнителей  
(поставщиков,  подрядчиков)  мероприятий  в  соответствии  с  Федеральным законом «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»; 

- ежеквартально  и  по  итогам  отчетного  года  представляет  в  Министерство  
экономики  Республики  Татарстан  информацию  о  финансировании  и выполнении 
мероприятий, включенных в Программу; 
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- ежегодно, до 1 марта текущего года представляет в Кабинет Министров Республики 
Татарстан отчет о ходе выполнения программных мероприятий запрошлый год. 

В ходе выполнения Программы государственные заказчики: 
- вносят предложения и участвуют в уточнении целевых индикаторов и расходов на 

реализацию мероприятий, а также в совершенствовании механизма их реализации; 
- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

Программы; 
- направляют ежеквартальную отчетность о ходе реализации Программы в 

Министерство экономики Республики Татарстан; 
- участвуют в организации экспертных проверок хода реализации отдельных 

мероприятий; 
- представляют государственному заказчику - координатору статистическую, 

справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий; 
- участвуют в подготовке доклада о ходе работ, достигнутых результатах и 

эффективности использования финансовых средств; 
- осуществляют  размещение  государственного  заказа  и  отбор  исполнителей  

(поставщиков,  подрядчиков)  мероприятий  в  соответствии  с  Федеральным законом «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

В целях обеспечения согласованных действий  по реализации Программы создан 
научно-координационный совет,  формируемый  из представителей государственных  
заказчиков,  заинтересованных  федеральных  и  региональных  органов  исполнительной  
власти,  научных  организаций,  независимых экспертов.  Положение  о  научно-
координационном  совете,  регламент  работы  и  его  состав  утверждены  Министерством  
экологии  и  природных  ресурсов Республики Татарстан. 

Основными задачами научно-координационного совета являются: 
- выработка предложений по повышению эффективности реализации мероприятий 

Программы; 
- контроль соответствия проектов, предлагаемых для реализации, содержанию 

перечня мероприятий; 
- выявление научных, технических и организационных проблем в ходе реализации 

Программы и разработка предложений по их решению. 
Организационное  и  методическое  сопровождение деятельности  научно-

координационного  совета  осуществляет  Министерство  экологии  и природных ресурсов 
Республики Татарстан. 

Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий по совершенствованию 
действующей системы управления водными ресурсами и показатели их социально-
экономической эффективности: 

-  гарантированное обеспечение водными ресурсами текущих и перспективных 
потребностей населения и объектов экономики; 

- повышение защищенности населения и объектов экономики от негативного 
воздействия вод (вероятный предотвращенный ущерб негативного воздействия вод - 21163 
млн. рублей); 

- обеспечение благоприятных условий для жизни населения и комфортной среды 
обитания водных биологических ресурсов; 

- обеспечение органов исполнительной власти Республики Татарстан информацией, 
необходимой для принятия государственных решений. 

Эффективность  Программы  обеспечивается  за  счет  реализации  мер  адресной  
поддержки  осуществляемых  проектов,  а  также  применения программно-целевого метода 
управления Программой. 

При  этом  важнейшими  результатами  реализации  является создание  надежных  
водоресурсных  условий  для  развития промышленности,  энергетики  и  сельского  
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хозяйства,  повышение  доли  защищенного  населения,  проживающего  на  подверженных  
негативному воздействию вод территориях, на 46,2 %, снижение ущербов от опасных 
гидрологических явлений. 

В результате выполнения мероприятий по совершенствованию управлением 
водохозяйственного комплекса региона обеспечивается: 

- строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты и 
берегоукрепления протяженностью 78,5 км; 

- приведение  в  безопасное  техническое  состояние  гидротехнических  сооружений  
с  неудовлетворительным  и  опасным  уровнем  безопасности  -  83 единиц; 

- экологическая реабилитация водных объектов, включая санитарные расчистки русел 
рек, - 53,4 км. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, способствует достижению 
следующих социально-экономических результатов: 

- повышение  защищенности  населения  и  объектов  экономики  от  наводнений  и  
другого  негативного  воздействия  вод  за  счет  реализации  комплексных мероприятий  по  
приведению  аварийных  гидротехнических  сооружений  к  технически  безопасному  
уровню,  обеспечения  населенных  пунктов  и  объектов экономики  сооружениями  
инженерной  защиты.  Предотвращаемый  вероятный  ущерб  от  наводнений  и  иного  
негативного  воздействия  вод  оценивается  в 21163 млн. рублей; 

- обеспечение  благоприятных  условий  для  жизни  населения  и  комфортной  среды  
обитания  водных  биологических  ресурсов  за  счет  экологической реабилитации водных 
объектов. 

Рассмотрим социально-экономическую эффективность мероприятий, обратимся к 
рисунку 1. 

Таким образом, увеличение доли населения, проживающего на подверженных 
негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения 
мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем 
количестве населения, проживающего на таких территориях за весь период реализации 
мероприятий должно быть увеличено на 52,7%. 

Доля гидротехнических сооружений с недовлетворительным и опасным уровнем 
безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние должна быть увеличена в 15 
раз. 
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Рис. 1 Процентные показатели реализации республиканской целевой программы 

«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Татарстан на 2013-2020 годы», % 
 
Обратимся к таблице 1, в которой представлены различные социальные и 

экологические эффекты от реализации мероприятий в области водоохраны. 
Таким образом, итоговыми эффектами реализации мероприятий программы должны 

стать: 
- протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и 

берегоукрепления 78,5 км; 
- 83 единицы гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным 

уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние; 
- 175812 человек населения, экологические условия проживания которого улучшены в 

результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации 
водных объектов; 

- 794 тыс. м3 объема выемки донных отложений в результате реализации 
мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов; 

- 3,4 км протяженности работ по восстановлению и экологической реабилитации 
водных объектов; 

- 1,11375 м2 площади работ по восстановлению и экологической реабилитации водных 
объектов. 
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Талица 1 
Индикаторы и показатели реализации республиканской целевой программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Республики Татарстан на 2013-2020 годы», % 

Показатели эффективности 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Протяженность новых и реконструированных 
сооружений инженерной защиты и 
берегоукрепления, км 

11,27 4,8 11,78 8,68 20,66 11,21 6,61 

Количество гидротехнических сооружений с 
неудовлетворительным и опасным уровнем 
безопасности, приведенных в безопасное 
техническое состояние, ед. 

11 9 11 6 12 10 12 

Численность населения, экологические условия 
проживания которого улучшены в результате 
реализации мероприятий по восстановлению и 
экологической реабилитации водных объектов, чел. 

10506 51275 968 1484 110167 0 523 

Объем выемки донных отложений в результате 
реализации мероприятий по восстановлению и 
экологической реабилитации водных объектов, тыс. 
м3 

0 0 260 
 

160 0 0 374 

Протяженность работ по восстановлению и 
экологической реабилитации водных объектов 

0 0,884 0,884 0,884 0,748 0 0 

Площадь работ по восстановлению и 
экологической реабилитации водных объектов, м2 

0,261 0,02135 0,0114 0 0,328 0,328 0,328 

 
 

Кроме того, только в 2018 г. с учетом поручений федерального правительства 
установлены границы зон затопления и подтопления 6 водных объектов. За счет средств 
федерального и республиканского бюджетов реализовано 9 мероприятий. Расчищены русла 
2 рек общей протяженностью почти 3 км. Предотвращен возможный ущерб от весеннего 
половодья на сумму 430 млн. рублей. Отремонтированы 4 гидротехнических сооружения, 
проведено берегоукрепление участков 2 рек, очищено дно 11 прудов. От негативного 
воздействия вод защищено более 2 тыс. жителей. 

По результатам исследования можно сформулировать следующие выводы. 
Управление природопользованием и охраной окружающей среды представляет собой 
совокупность осуществляемых уполномоченными субъектами действий, направленных на 
исполнение требований экологического законодательства.  

Управление в данной сфере выступает как средство формирования реальных 
общественных эколого-правовых отношений, образующих само экологическое право. 

Цель управления природопользованием и охраной окружающей среды состоит в 
обеспечении охраны окружающей среды и рационального природопользования. Управление 
охраной окружающей среды осуществляется в России на трех уровнях: федеральном, 
региональном и муниципальном. 

Нормативно-правовые акты, лежащие в основе государственного управления в 
области охраны окружающей среды: Конституция Российской Федерации, федеральные 
законы, кодексы, указы и распоряжения Президента РФ и постановления Правительства РФ, 
нормативные акты природоохранительных министерств и ведомств, нормативные решения 
органов местного самоуправления. 

Анализ подходов к управлению водными ресурсами в России и за рубежом показал 
имеющиеся сходства и различия, связанные в основном с нормированием предельно 
допустимых концентраций различных веществ в тех или иных водных объектах.  
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На сегодняшний день нормативно-правовое регулирование размещения 
государственного заказа постоянно подвергается изменением и дополнениям. Среди 
последних внесенных изменений в Федеральный закон № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных или муниципальных нужд» следует отметить кардинальное изменение 
процедуры открытого аукциона в электронной форме, в том числе обязательное размещение 
информации на официальных сайтах в сети Интернет. Так же положительно сказываются на 
регулировании государственных закупок изменения, связанные с полномочиями комиссий 
по размещению заказов. Благодаря внесенным изменениям создано единое информационное 
пространство, увеличено количество случаев размещения заказа у единственного 
поставщика, а для любого участника размещения заказа стало возможным обжаловать 
действия государственного заказчика.  

Несмотря на отдельные положительные аспекты принятых изменений, остается много 
нерешенных спорных вопросов, которые приходится решать заказчику в целях 
неукоснительного соблюдения требований законодательства, поскольку установленные 
жесткие нормы административной ответственности за нарушения в данной сфере не дают 
возможности для маневров. Необходимо учитывать, что различия интересов заказчика и 
поставщиков также обусловливают достаточно частые изменения в регулировании 
законодательства о размещении государственных заказов. Кроме того, государственные и 
муниципальные закупки регулируются большим числом нормативно-правовых актов. 

Вопросы организации государственных закупок представлены в трудах Петрова К.А., 
Талерова П.И., Александрова, И.Н., Ануприенко В.Ю., Афанасьева М.В., Вилкина А.С., 
Врублевской О.В., Горбуновой О.Н., Громовой Н.Н., Гущина А.Ю., Зибзеевой Е.В. и др.  

Объектом исследования данной работы система государственных и муниципальных 
закупок. 
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Предмет исследования – организационно-экономические отношения возникающие в 
процессе организации и управления государственными закупками на уровне региона и 
конкретных организаций. 

Государственные закупки – это контракт на поставку товаров, выполнение работ или 
оказание услуг для государственных нужд. Эти контракты заключаются посредством 
аукционов, тендеров или с использованием аналогичных процедур, а также напрямую. 
Государственные закупки могут быть заключены с производителем товара, а также с 
посредником (дилером, дистрибьютором). Любое юридическое лицо (от 
межконтинентального холдинга до индивидуального предпринимателя) может быть 
поставщиком. 

Ресурсы любых государственных учреждений всегда ограничены. Поэтому при 
составлении бюджета целесообразно учитывать приоритетные направления, которые 
представляют стратегические цели и задачи государственной бюджетной политики. Также 
очень важна сбалансированность национальных и региональных бюджетов. Для этих целей 
часто используются государственные закупки. Это позволяет реализовать конкуренцию в 
реализации государственных расходов. 

Государственные закупки характеризуются, прежде всего, тем, что эти покупки и 
поставки оплачиваются деньгами налогоплательщиков. Эти деньги сосредоточены в 
соответствующих бюджетах и внебюджетных фондах. Согласно действующему 
законодательству, государственные закупки включают потребности федеральных 
государственных органов, а также потребности государственных органов власти субъектов и 
регионов. 

Таким образом, государственные закупки характеризуются: 
− государственные закупки финансируются за счет бюджетных или внебюджетных 

средств государственного учреждения; 
− предоставляются специальные услуги, целью которых является обеспечение 

потребностей государства и в целом потребностей людей; 
− смысл государственных закупок заключается в назначении работы другим людям; 
− предложение поступает от государственного (муниципального) органа. 
Одной из основных функций государственной власти является предоставление 

населению социально значимых товаров и услуг. При выполнении этой важной задачи орган 
власти должен действовать в интересах всего населения страны и использовать ресурсы всех 
бюджетов соответствующего уровня. Основной способ реализации служебных функций 
органов власти – формирование и размещение государственных и муниципальных закупок. 
Формирование и размещение осуществляются публично в строгом соответствии с 
государственным законодательством. 

Вообще говоря, российское законодательство о государственных закупках 
предусматривает два различных режима регулирования в зависимости от закупающего 
органа: государственных органов или государственных структур. Этот параграф посвящен 
государственным закупкам, связанным с государственными органами, если не оговорено 
иное. Основным законом, регулирующим закупки с участием государственных органов и 
некоторых связанных с ними организаций (заказчиков), является Федеральный закон № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 года. Существует также 
множество подзаконных правовых актов, принятых в соответствии с федеральным 
законодательством о закупках. 

Что касается государственных оборонных закупок, в дополнение к общим правилам, 
установленным Законом № 44-ФЗ, некоторые особенности изложены в отдельном законе, 
Федеральном законе № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» от 29 декабря 2012 
года. Как правило, режим закупок в соответствии с Законом № 44-ФЗ применяется к 
закупкам коммунальных услуг.  Тем не менее, существуют также основные законы, 
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регулирующие определенные коммунальные услуги (системы водо- и теплоснабжения и т. 
д.), которые следует учитывать. 

Директивы ЕС о закупках и Соглашение Всемирной торговой организации (ВТО) о 
государственных закупках не применяются в России. Однако 29 мая 2013 года Комитет ВТО 
по государственным закупкам предоставил России статус наблюдателя, что может стать 
первым шагом к возможному вступлению России в состав Соглашения ВТО в качестве 
полноправной стороны в ближайшем будущем. 

Правительство и Министерство экономического развития являются ключевыми 
органами, ответственными за разработку политики и руководящих принципов 
государственных закупок. Контрольная функция в области соблюдения законодательства о 
закупках в основном осуществляется Федеральной антимонопольной службой России 
(ФАС), которая расследует различные нарушения в этой области, оспаривает процедуры 
закупок, предъявляет иски и т.д. Аналогичные полномочия по контролю наделяются 
Федеральным правительством. Служба по оборонным контрактам в отношении 
государственных оборонных закупок. На практике ФАС также активно участвует в 
разработке законодательства о государственных закупках. 

5 апреля 2013 года был принят Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе 
закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд», большинство 
положений вступило в силу с 1 января 2014 года. Этот закон заменил и модернизировал 
прежнее положение о государственных закупках на основании Федерального закона от 21 
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Среди других новых положений, закон ввел: 
− систему плановых закупок на основе годовых и трехлетних планов закупок; 
− дополнительные методы выбора поставщика, включая правила, касающиеся 

запросов предложений, тендеров с ограниченным участием и двухэтапных тендеров; 
− мониторинг, аудит и общественный контроль за закупками; 
− антидемпинговые меры, предназначенные для обеспечения соблюдения 

участниками закупок своих ценовых обязательств и выбора поставщиков на основе важных 
критериев, помимо цены. 

Этот закон привел к принятию многих новых подзаконных правовых актов и 
неоднократно обновлялся с момента его принятия, чтобы не отставать от изменений 
экономической политики и новых практических задач. 

Закон № 44-ФЗ регулирует отношения, направленные на удовлетворение 
государственных и муниципальных потребностей с целью повышения производительности и 
эффективности закупок товаров, работ и услуг, повышения прозрачности и предотвращения 
коррупции и других злоупотреблений в этой области. Таким образом, контрактная система в 
соответствии с Законом № 44-ФЗ основана на следующих принципах: 

− единообразие контрактной системы; 
− прозрачность; 
− конкуренция; 
− профессионализм заказчиков; 
− продвижение инноваций; 
− ответственность за продуктивность в удовлетворении государственных и 

муниципальных потребностей; 
− эффективность закупок. 
Однако, хотя некоторые принципы получили дальнейшее развитие в положениях 

соответствующих законов о закупках, некоторые имеют более общий характер. 
Следовательно, будет ли действие организации-заказчика соответствовать правовым 
принципам, может зависеть от того, как они интерпретируются российскими судами и 
другими компетентными органами. 
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Что касается закупок с участием государственных организаций (в отличие от 
государственных органов), основным законом в этой области является Федеральный закон № 
223-ФЗ «О закупке товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 
2011 года (Закон № 223-ФЗ), который предусматривает более либерализованный механизм 
закупок по сравнению с Законом № 44-ФЗ. Следующие лица подпадают под действие этого 
закона: 

− государственные корпорации, государственные компании и публичные компании; 
− естественные монополии; 
− компании, занимающиеся регулируемой деятельностью в сферах 

электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и т. д .; 
− автономные учреждения; 
− юридические лица, доля участия которых в Российской Федерации превышает 50 

процентов; 
− дочерние компании, в которых перечисленные выше компании владеют пакетом 

акций, превышающим 50 процентов; 
− дочерние компании, доля вышеупомянутых дочерних компаний которых 

превышает 50 процентов; 
− бюджетные учреждения в определенных случаях; 
− государственные и муниципальные унитарные предприятия в определенных 

случаях (например, когда их закупки осуществляются на основе грантов, предоставляемых 
российскими и иностранными физическими и юридическими лицами). 

Закон № 223-ФЗ оставляет определение соответствующей процедуры закупки на 
усмотрение заказчика (и в этом отношении является более гибким, чем Закон № 44-ФЗ). 
Таким образом, подрядные организации должны принять собственную политику закупок, в 
том числе процедуру подготовки и проведения закупок конкурентными и неконкурентными 
методами, а также условия ее применения, порядок заключения и исполнения контрактов и 
другие соответствующие положения. До тех пор, пока заказчик не утвердит свою 
собственную политику закупок, он должен следовать процедурам, установленным Законом 
№ 44-ФЗ. 

С 31 декабря 2017 года некоторые исполнительные органы или организации могут 
принимать типовые политики закупок и определять организации, которые должны следовать 
таким модельным политикам, при разработке своих собственных. 

Типовые политики должны установить дату, к которой все соответствующие 
политики должны быть приведены в соответствие с типовой политикой, и содержать 
положения, касающиеся процедуры закупки, метода и условий ее применения, а также 
условия заключения соглашения в результате конкурентных закупок, которые не могут быть 
изменены в политике, разработанной в соответствии с типовой. Кроме того, дочерние 
компании, перечисленные в вышеупомянутых пунктах в отношении типов государственных 
предприятий, определенных в соответствии с Законом № 223-ФЗ, могут присоединиться к 
политике закупок, установленной их материнской компанией. 

После законодательного изменения, которое ввело понятие публичных компаний, эти 
компании были включены в сферу действия Закона № 223-ФЗ. Публичные компании 
определяются как унитарные некоммерческие организации, созданные Россией, обладающие 
полномочиями и полномочиями публичного характера и действующие в интересах 
государства и общества. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия, за исключением 
ограниченного числа случаев, были исключены из сферы применения Закона № 223-ФЗ. 
Начиная с 1 января 2017 года, эти предприятия должны проводить закупки в соответствии с 
более строгими положениями Закона № 44-ФЗ. Тем не менее, унитарные предприятия могут 
осуществлять закупки в соответствии с Законом № 223-ФЗ в ограниченном числе случаев 
при условии, что они приняли свою политику закупок и опубликовали ее в единой 
информационной системе в течение установленного срока. 
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С января 2019 года вступило в силу значительное количество изменений в 
законодательстве о закупках. В отношении электронных форм закупок был принят 
обширный пакет поправок. Был принят ряд изменений, касающихся обеспечения исполнения 
контракта, возможности изменения цены контракта и покупки из единственного источника. 

Среди других законодательных изменений российское правительство одобрило план 
трансформации делового климата, который предусматривает ряд реформ в сфере закупок 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 17 января 2019 г. № 20-П). 
Например, к 2020 году правительство планирует увеличить до 18 процентов долю процедур 
закупок, проводимых в соответствии с Законом № 223-ФЗ, участники которого ограничены 
предприятиями малого и среднего бизнеса. 

В соответствии с Законом № 44-ФЗ любое юридическое лицо, независимо от его 
формы регистрации, типа собственности, места деятельности или места происхождения его 
капитала, и любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя, могут быть участник закупки. С августа 2015 года 
существует исключение из этого правила, которое запрещает оффшорным компаниям 
участвовать в закупках. Перечень оффшорных территорий устанавливается Министерством 
финансов. 

Правила государственных закупок регулируют договоры на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг (включая приобретение недвижимого имущества или 
аренду имущества). 

Существуют конкретные правила в отношении договоров на коммунальные услуги и 
оборонные закупки, а также договоров, касающихся поставки товаров для использования в 
чрезвычайных ситуациях. Особые правила также применяются к: 

− товары, поставляемые для федеральных нужд в соответствии с федеральными и 
межгосударственными целевыми программами; 

− энергосервисные соглашения; 
− услуги связи для нужд органов государственной власти, национальной обороны, 

национальной безопасности и правоохранительных органов; 
− разработка лекарств и психотропных веществ; 
− сельскохозяйственная продукция, поставляемая для государственных нужд; 
− газ, поставляемый для федеральных (или муниципальных) нужд; 
− научные исследования и экспериментальные разработки; 
− образовательные услуги; 
− производство и распространение национальных фильмов; 
− регулярные автомобильные и городские перевозки электрическим транспортом; 
− проектно-изыскательские работы или строительство и реконструкция объектов 

капитального строительства; 
− закупка товаров, процесс производства которых создан, модернизирован или 

развит в России; 
− некоторые другие закупки. 
Концессионные соглашения, приватизация и предоставление услуг международными 

финансовыми организациями не входят в сферу действия закона о государственных 
закупках. Концессионные соглашения регулируются Федеральным законом № 115-ФЗ о 
концессионных соглашениях от 21 июля 2005 года. 

Одним из нововведений Закона № 44-ФЗ является тип договора на обслуживание, 
называемый «договором жизненного цикла», который позволяет правительству заключить 
договор, предусматривающий закупку товаров или работ, охватывающий различные этапы 
жизненного цикла. цикл объекта (проектирование, строительство, последующее 
обслуживание, эксплуатация и т. д.). В соответствии с предыдущим положением было 
невозможно заключить один контракт, охватывающий различные виды работ, и было 
необходимо провести отдельный тендер для каждого отдельного вида работ. 
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Положения Закона № 44-ФЗ не предусматривают процедуру конкурентного диалога, и 
в этом отношении правила закупок являются довольно строгими. Таким образом, 
действующее законодательство, как правило, не предусматривает возможности внесения 
изменений в проект государственного контракта, который является неотъемлемой частью 
закупочной документации на этапе подачи заявок. Участники торгов могут только подавать 
запросы на разъяснение требований к документации. Однако в некоторых случаях, 
предусмотренных Законом № 44-ФЗ, стороны могут договориться об изменении некоторых 
положений публичного договора на стадии исполнения. 

Изменение существенных условий в контрактах после их исполнения запрещено, за 
исключением следующих изменений, которые не требуют новой процедуры закупок: 
изменение закупающего органа; смена поставщика в случаях правопреемства; или изменение 
цены контракта по взаимному согласию в соответствии с Законом № 44-ФЗ в некоторых 
случаях. Существующий контракт может быть передан другому поставщику без новой 
процедуры закупки в случае правопреемства. 

Учитывая, что Закон № 44-ФЗ предусматривает обязательное заключение публичных 
контрактов без каких-либо изменений в договорных правах и обязанностях, рамочные 
соглашения не используются в российских закупках. 

Заказчики имеют право проводить совместные торги или аукционы в случаях, когда 
они совершают закупки одних и тех же товаров, работ и услуг. Права, обязанности и 
ответственность органов власти при проведении совместных тендеров или аукционов 
определяются соглашением между соответствующими сторонами. Контракт с победителем 
совместного тендера или аукциона должен быть заключен каждым заказчиком. 
Правительство устанавливает порядок проведения совместных тендеров и аукционов. 

В соответствии с законодательством о закупках для целей централизованных закупок 
функция определения поставщиков может быть передана существующим или специально 
созданным органам (а именно государственным и муниципальным органам или 
казначейским предприятиям). При централизованных закупках делегирование функций 
обоснования покупок и определения условий контракта не допускается, в частности, для 
определения начальной (максимальной) цены контракта и подписания контракта. Контракты 
должны быть подписаны организацией-заказчиком, которая закупает товары, услуги или 
работы. 

В зависимости от характера проекта компания, созданная государственными 
государственными органами, может действовать в соответствии со специальными 
законодательными актами, регулирующими их деятельность, или в соответствии с Законом 
№ 223-ФЗ. 

Закон № 44-ФЗ запрещает участие в закупочных комиссиях лицами, которые лично 
заинтересованы в результатах закупок или на которых может повлиять участник торгов. 

В частности, следующие лица не могут быть членами закупочной комиссии: 
− лица, которые были привлечены в качестве экспертов в отношении закупочной 

документации; 
− физические лица, лично заинтересованные в результатах отбора поставщиков; 
− физические лица, на которых влияют участники закупки (член или акционер 

соответствующей организации, член органов управления, кредитор и т. д.); 
− лица, состоящие в браке с главой участника закупки; 
− физические лица, являющиеся членами органа управления закупками. 
В случае если какой-либо член закупочной комиссии попадает в какую-либо из 

категорий, указанных выше, этот член должен быть немедленно заменен другим лицом. 
Члены комиссии могут быть заменены только решением организации-заказчика, 

которая приняла решение о создании комиссии. 
Как правило, организации-заказчики могут принимать предложения от иностранных 

поставщиков при условии, что они соответствуют квалификационным критериям. Для 
проведения торгов не требуется создавать представительство или филиал на территории 
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России. Тем не менее, участие иностранных поставщиков может быть ограничено в 
закупках, если закупки связаны с государственной тайной. Кроме того, в соответствии с 
Законом № 44-ФЗ только российские юридические лица могут участвовать в тендерах на 
заключение государственного контракта, предусматривающего взаимные инвестиционные 
обязательства поставщика или инвестора для создания, модернизации или развития 
производства товаров на территории одного из регионов России. Этот тип инвестиционного 
контракта был введен с целью поддержки национальной промышленности и производства. 
Такой договор должен предусматривать сумму инвестиций не менее 1 млрд. рублей и 
должен быть заключен на срок не более 10 лет. 
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Аннотация.  В данной статье предлагается рассмотреть использование 

информационных технологий в системе подбора персонала. Автоматизация монотонных и 
повторяющихся функций в системе подбора персонала. 
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подбора персонала. 

 
Одним из главных условий работоспособности организация, является подбор 

качественного персонала в необходимом количестве. Грамотно выстроенная система 
привлечения и оценки персонала способствует экономии ресурсов организации.  

Исследованию проблем привлечения персонала посвящено большое количество 
работ, которые изучают проблемные этапы подбора персонала в различных отраслях и 
сферах деятельности, что обуславливает актуальность темы [1,2,3].   

Наличие на предприятии проблемных зон, таких как высокий показатель текучести 
кадров, особенно, в краткосрочном периоде после приема на работу, может 
свидетельствовать о неэффективности подбора персонала. Причины могут быть заложены 
как в инструментах поиска кандидатов, например, специалист по подбору персонала 
ограничил поле поиска и подбора персонала, так и методах оценки на принимаемую 
должность. В данных проблемах в системе подбора персонала большую роль играет 
«человеческий фактор», который негативно может сказаться на количестве и качестве 
подобранного персонала. Для того чтобы исключить из работы данный фактор, необходимо 
рассмотреть все этапы подбора персонала, выявить проблемные зоны и путем применения 
информационных технологий обеспечить автоматизацию данных этапов подбора персонала. 
В теории, автоматизация этапов подбора персонала может сократит затраты времени на 
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закрытие вакансий, увеличить поток кандидатов и сэкономить на заработной плате 
рекрутера, выполняющего аналогичные функции. 

Роботы-рекрутеры успешно используются более 10 лет для исполнения одной из 
задач рекрутера, этой задачей является ответы на вопросы потенциальных кандидатов на 
вакантную должность. 

Сержант Стар из армии США является наиболее успешным примером робота-
рекрутера в формате "вопрос-ответ". Сержант Стар выполняет работу примерно 55 
рекрутеров и за все время работы ответил уже более, чем на 11 миллионов вопросов. 
Несмотря на обширные возможности чат-бота, его использование в сфере рекрутинга 
остается очень редким. И это является большой ошибкой, так как виртуальные собеседники 
существенно могут помочь, недорого, точно и быстро получить ответы от соискателей. 
Проведенные исследования подтверждают, что 72% потенциальных соискателей хотят 
«задать конкретные вопросы о вакансии» (по данным Potentialpark). Но во многих случаях, 
кандидаты не имеют такой возможности. Большинство людей, ищущих работу, не обладают 
необходимым терпением и концентрацией.  

Когда человек ищущий работу не сможет быстро получить ответ на важный для него 
вопрос о компании или о вакансии, то в большинстве случаев, соискатель просто бросит 
данную вакансию и начнет рассматривать предложения других организаций. Что касается 
тех, кто не находится на данный момент в активном поиске работы, то они гораздо менее 
терпимы к отсутствию информации, и прекратят рассматривать должность, если не получат 
ответов на их вопросы. Такая потеря потенциальных соискателей тормозит развитие 
организации и выполнения ее целей. Отсюда следует, что необходимо рассмотреть 
возможность использования роботов-рекрутеров и чат-ботов. 

Благодаря последним достижениям технологий и их широкому применению в сфере 
бизнеса, данные чат-боты и роботы-рекрутеры сейчас эффективнее, чем когда бы то ни было.  

Преимущества использования чат-ботов в сфере рекрутинга. 
Использование чат-ботов обеспечивает получение большого количества выгод. К 

положительным моментам можно отнести: больший объем выполненных заявок - быстрые 
ответы дольше поддерживают интерес соискателей. Результатом быстрых ответов, будет 
возросшее количество кандидатов, полностью заполнивших свои заявки. Более высокий 
уровень качественного подбора персонала. Наиболее квалифицированным кандидатам 
обычно необходимо больше информации прежде, чем они решат заполнить форму заявки. 
Таким образом, давая быстрые и развернутые ответы на их вопросы, чат-бот побудит многих 
кандидатов в конце концов заполнить заявку. По мере роста общей массы востребованных 
кандидатов, растет и качество соискателей в целом. При возможности выбирать из более 
качественных кандидатов, само качество подбора персонала несомненно улучшится. 

Положи?тельный опыт вза?имодействия с к?омпанией - очень ва?жно оста?вить 
хорошее впеча?тление о к?омпании в са?мом начале, к?огда сои?скатели в первый раз за?ходят 
на са?йт работодателя. Отсутстви?е возможности? опера?тивно получи?ть необходи?мые 
ответы на свои? вопросы побуди?т сои?скателей посоветова?ть свои?м друзьям не тра?тить 
время на обра?щение в эту компанию. Точные, быстрые и полные ответы содействуют 
увели?чению ск?орости при?нятия решени?й сои?скателями - ответы, к?оторые да?ет чат-бот, 
являются точными? и полными. Эта высок?ая степень точности? сни?зит необходи?мость в 
дополни?тельных вопросах. А без дополни?тельных вопросов сои?скатель быстрее сможет 
определиться, пода?ть за?явку или нет. Высок?ой точности? ответов в чат-боте вполне можно 
достигнуть, т.к. вопросы к?андидатов обычно можно легк?о предск?азать и их ди?апазон 
легк?о сузить. Как результат, нет необходи?мости и?спользовать са?мые совершенные 
технологи?и и?скусственного и?нтеллекта для того, чтобы обеспечи?ть удовлетвори?тельный 
уровень ответов на вопросы о к?омпании в целом и о ва?кансии в частности. 

Персона?лизированные ответы и?меют большую степень воздействия. В результа?те 
ра?звития си?стем и?скусственного интеллекта, технологи?й построени?я ди?алогов и 
способности? к?омпьютерных си?стем к самообучению, ответы ста?ли до определенной 
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степени? персона?лизированными и а?даптированными под за?просы к?онкретного 
пользователя. Подобна?я персона?лизация с большей вероятностью при?ведет к тому, что 
ответы будут соответствова?ть ожи?даниям соискателя, и потому ок?ажут на него более 
си?льное воздействие. А вот ста?ндартные ответы в этом случа?е вряд ли подойдут. 

Мульти?медийные возможности. Чат-бот может отвеча?ть на вопросы ра?зными 
способа?ми – например, с и?спользованием голоса, текста, а та?кже в нек?оторых случа?ях 
может порек?омендовать посмотреть видео. 

Поддержа?ние ди?алога – в проти?воположность меха?нической последовательности. 
Лучши?е чат-боты и?спользуют продви?нутую технологию, к?оторая за?ставляет 
а?втоматические ответы выглядеть как репли?ки в диалоге. Это к?ачество особенно ценно, 
к?огда сои?скатель на?стороженно относи?тся к перспек?тиве «ра?зговаривать с роботом». 

Продолжи?тельное время ра?боты – чат-боты ра?ботают в режи?ме 24/7, что является 
к?ритически ва?жным в современном глоба?льном мире. 

Они дела?ют то, чего не могут на?стоящие рек?рутеры – чат-бота?м просто не 
существует к?онкурентоспособной и доступной альтернативы. Очевидно, что сли?шком 
на?кладно содержа?ть сотрудников, обеспечи?вающих ра?боту в режи?ме 24/7. К тому же, к 
счастью, чат-боты могут обла?дать способностью пони?мать и отвеча?ть на вопросы на 
ра?зных языках. В междуна?родные компании, просто не могут позволи?ть себе и?меть 
стольк?о мульти?язычных переводчиков, ск?олько необходи?мо для того, чтобы сдела?ть 
работу, выполняемую чат-ботами. Если? чат-бот дости?гает в ди?алоге предела? свои?х 
возможностей, то всегда? оста?ется ва?риант перевести? сои?скателя на?прямую на жи?вого 
сотрудника. 

Они освобожда?ют время рек?рутеров – и?спользование чат-ботов, отвеча?ющих на 
сотни? вопросов в день означает, что рек?рутерам нет необходи?мости тра?тить время на 
пи?сьменные ответы сои?скателям или при?ем звонк?ов от потенци?альных кандидатов. В 
итоге, чат-боты высвобожда?ют ценное время сотрудни?ка для решени?я более ва?жных 
задач. 

Моби?льность – чат-боты доступны для каждого, у к?ого есть моби?льный телефон. 
Не нужно быть эк?спертом в технологи?и – можно просто а?рендовать чат-боты на 

ежемесячной основе у разработчика, к?оторый та?кже обеспечи?т техни?ческую поддержк?у и 
проведет обучение. Итогова?я стои?мость на?верняка ок?ажется меньше, чем полови?на 
за?трат на содержа?ние одного жи?вого сотрудника. 

Больши?нство попыток? к?орпораций и?спользовать чат-боты были? 
малоэффективными 

В прошлом к?орпорации предпри?нимали нек?оторые попытк?и а?втоматизировать 
ответы, но их успехи? в этом на?правлении были? скромными. На?иболее ча?сто 
и?спользовался подход, к?огда на к?орпоративном веб-са?йте или на стра?ничках к?омпании в 
соци?альных сетях при?водился перечень «ча?сто за?даваемых вопросов» с ответами. Однако, 
ответы эти носи?ли общи?й ха?рактер и не могли? быть персона?лизированы под вопросы о 
к?онкретной работе. На небольшом к?оличестве веб-са?йтов была? реа?лизована технология, 
к?огда на?стоящий рек?рутер отвеча?л на вопросы, ли?бо существова?л чат с жи?вым 
рекрутером, но этот подход является чрезвыча?йно дорогостоящим, а время и?спользования 
ча?та огра?ничивается ра?бочими ча?сами сотрудника. Встреча?ются и други?е опции, 
например, «отложенный ответ», к?огда ответ да?ется в течени?е дня или позже, к?огда у 
рек?рутера появи?тся время, чтобы ответить. 

Больши?нство людей согласится, что все эти опци?и ра?ботают гора?здо хуже по 
сра?внению с возможностями? чат-бота. А ведь есть еще четвертый ва?риант – позволи?ть 
людям са?мим и?скать ответы на свои? вопросы. Это почти? га?рантированно вызыва?ет 
досаду, да?же если? у са?мого са?йта или стра?нички в соцсетях вели?колепный дизайн. 

Почти? не и?меет значения, что при и?спользовании чат-ботов есть неск?олько 
нюансов. У Ма?йкрософта в свое время были? нек?оторые проблемы с ма?нипуляцией чат-
бота?ми со стороны пользователей, но это ск?орее к?асалось ситуаций, к?огда был 
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за?действован гора?здо более ши?рокий спек?тр вопросов. Да?же сержа?нт Ста?р одна?жды 
запутался, к?огда пользова?тель за?дал вопрос по За?кону о свободе доступа? к информации, 
что не относи?лось к чи?слу за?программированных вопросов. Столь ма?лое к?оличество 
и?нцидентов дела?ет и?спользование чат-ботов пра?ктически безопасным. 

Для ми?ра би?знеса сейча?с са?мое время и?зучить ценный урок, полученный от а?рмии 
США, которая, входи?т в топ-5 си?льнейших рек?рутеров планеты. За 10 лет чат-боты 
доказали, что они могут успешно (и недорого) отвеча?ть бук?вально на тысячи? ди?алоговых 
вопросов в неделю. И люба?я компания, к?оторая сможет и?спользовать чат-боты так же 
эффективно, сможет уменьши?ть отток? потенци?альных сои?скателей не менее, чем на 50%. 

Для подтверждения или опровержения данной гипотезы, был изучен опыт 
применения информационных технологий в сфере подбора персонала, также, было 
проведено интервью со специалистом по отбору и оценке персонала ПАО «Таттелеком» для 
определения задач, выполняемых специалистом, которые возможно автоматизировать.  

Интервью с ведущи?м специ?алистом по отбору и оценк?е персонала ПАО 
«Таттелеком» 

В ходе беседы с ведущи?м специ?алистом по отбору и оценк?е персона?ла было 
выявлено, что в процессе подбора? персона?ла при?ходится выполнять большое к?оличество 
монотонных и повторяющи?хся функций, что вли?яет на к?оличество и к?ачество 
подби?раемого персонала, да?нные функции, так же является са?мыми за?тратным в пла?не 
времени? и ресурсов, что на?прямую ск?азывается на времени? за?крытия вакансии. Эти?ми 
функ?циями являются ра?змещение объявлени?й о подборе персона?ла в соц.сетях, 
специ?ализированных са?йтах по подбору персона?ла и проведени?е телефонных 
собеседова?ний с последующи?м на?значением да?ты проведени?я очного собеседования. 
Ва?жно отметить, что и?сточник при?влечения к?андидатов через к?адровые а?гентства да?вно 
устарел, тем более в пла?не пои?ска молодых (в возра?сте 25-35 лет) и а?ктивных менеджеров 
по продажам. 

Внешни?й пои?ск орга?низуется сра?зу при на?личии ва?кантной должности? ма?ссового 
ха?рактера подбора? (а?генты продаж, опера?торы контакт-центра, опера?торы 
телемаркетинга, специ?алисты отдела? прямых продаж, специ?алисты прода?ж юри?дическим 
лицам). На?бор внешни?х к?андидатов орга?низуется специ?алистом по подбору персона?ла по 
следующи?м и?нформационным каналам: специ?ализированные рек?ламные издания, 
госуда?рственные центры занятости, прямой поиск, специ?ализированные сайты, 
собственный ба?нк данных, соци?альные сети, ВУЗы, к?адровые агентства, рек?омендации и 
други?е и?сточники пои?ска при необходимости. Для к?аждой отк?рытой ва?кансии 
специ?алист определяет опти?мальные и?нформационные каналы. Да?лее соби?раются и 
а?нализируются поступи?вшие резюме, за?тем проходи?т перви?чный отбор – телефонное 
собеседова?ние с кандидатами, соответствующи?м требованиям, ук?азанным в за?явке на 
подбор персонала. По и?тогам перви?чного отбора? внешни?е кандидаты, форма?льная 
к?валификация к?оторых соответствует требова?ниям ва?кантной должности, проходят 
следующи?е эта?пы отбора? и согласования. 

Упра?вленческие к?омпетенции оцени?ваются тольк?о у к?андидатов на рук?оводящие 
должности. По и?тогам перви?чного очного собеседова?ния специ?алист по подбору 
за?полняет оценочный ли?ст к?андидата на ва?кантную должность. В случа?е успешного 
прохождени?я внешни?м к?андидатом перви?чного очного собеседова?ния специ?алист по 
подбору персона?ла отпра?вляет резюме и а?нкету к?андидата для проверк?и в отдел 
эк?ономической безопасности. Да?лее специ?алист по подбору персона?ла на?правляет 
рук?оводителю струк?турного подра?зделения а?нкету и резюме к?андидата вместе с 
за?полненным оценочным ли?стом в элек?тронном или бума?жном ви?де и орга?низует второй 
эта?п собеседования. Рук?оводитель струк?турного подра?зделения проводи?т собеседова?ние 
на соответстви?е професси?ональным зна?ниям и компетенциям, за?полняет форму 
«Оценочный ли?ст к?андидата на ва?кантную должность», в к?отором ук?азывается решени?е 
рук?оводителя о при?еме или отк?азе в при?еме на работу. 
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Результа?том и?нтервью можно выдели?ть следующи?е за?дачи специ?алиста по отбору 
и оценк?е персонала: 

- ра?змещение объявлени?й о подборе персона?ла в соц.сетях, специ?ализированных 
са?йтах по подбору персонала; 

- са?мостоятельный пои?ск подходящи?х резюме; 
- проведени?е телефонных собеседований; 
- согла?сование да?ты очного собеседования; 
- проведени?е очного собеседования; 
- за?полнение оценочного ли?ста кандидата; 
- отпра?вка резюме к?андидата в службу безопасности; 
- отпра?вка резюме к?андидата рук?оводителю струк?турного подразделения. 
Та?кже у специ?алиста по отбору и оценк?е персона?ла существует ежедневный 

и?ндивидуальный пла?н по подбору, пла?н предста?влен в та?блице 1. 
 
Та?блица 1 Ежедневный и?ндивидуальный пла?н по подбору, специ?алиста по отбору 

оценк?е персонала. 
 Время, м. Кол-во действий Итого, м. Итого, часов. 

Пои?ск резюме 2,5 50 125 2,1 
Ск?рининг резюме 3 30 90 1,5 
Телефонное интервью 4,5 15 68 1,1 
На?значенные собеседования  10   
Собеседование 25 5 125 2,1 
Обра?тная связь: отказы, 
при?глашения на 2 этап, 
почему не пришли 

40 1 40 0,7 

Иные временные затраты 30 1 30 0,5 
Итого   480 8,0 

 
В ходе а?нализа ежедневного и?ндивидуального пла?н по подбору, возможно 

выдели?ть функ?ции с ма?ксимальными временными? затратами, а именно, пои?ск резюме 2,1 
часа, собеседова?ние 2,1 часа, ск?рининг резюме 1,5 часа, телефонное и?нтервью 1,1 часа. 

Меропри?ятия по совершенствова?нию си?стемы подбора? персона?ла способствуют 
сни?жению тек?учести кадров. Эффек?тивность меропри?ятий может быть выра?жена через 
уменьшени?е за?трат времени? ра?боты по подбору персонала. Совершенствова?ние си?стемы 
подбора? персона?ла будет способствова?ть при?влечению к ра?боте более эффек?тивных 
сотрудников, что повли?яет на повышени?е эффек?тивности ра?боты всей службы. 

Эк?ономический эффек?т в сфере упра?вления дости?гается за счет сни?жения 
трудоемк?ости выполнени?я функ?ций управления, в результа?те и?збавления от и?злишних 
повторяющи?хся функций. 

Для совершенствова?ния си?стемы подбора? персона?ла ПАО «Таттелеком», 
необходи?мо и?спользовать робота-рекрутера. 

В к?ачестве к?онкретного при?мера для использования, робота-рекрутера, в подборе 
персонала, для к?омпании ПАО «Таттелеком» можно предложи?ть робота-рек?рутера 
«ВЕРА». Для пои?ска сотрудни?ков производители, ри?тейлеры и други?е к?омпании 
обра?щаются за помощью к рекрутерам. Но к?огда нужно в сжа?тые срок?и подобра?ть сра?зу 
100 или более человек, рек?рутеры не могут быстро и к?ачественно выполни?ть задачу. 
Когда? с эти?м столк?нулась интернет-площадка, к?оторая помога?ет HR-специ?алистам и 
ра?ботодателям на?ходить друг друга, оди?н из основа?телей серви?са реши?л попробова?ть 
роботи?зировать первый эта?п общени?я с к?андидатами для уск?орения процедуры. Так, 
бла?годаря к?омпании Stafory, мир уви?дел робота-рек?рутера Веру, к?оторый уже сегодня 
а?ктивно и?спользуется банками, к?рупными росси?йскими ри?тейлерами и други?ми 
организациями. Вла?дельцы бренда-основа?теля Алек?сандр Ура?ксин и Вла?димир 
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Свешников, и?мея за плеча?ми внуши?тельный опыт в обла?сти подбора? к?адров и 
тема?тический онлайн-сервис, смогли? доби?ться и?нвестирования в свой ста?ртап 17 млн 
рублей со стороны Фонда? ра?звития интернет-и?нициатив (ФРИИ). К тому моменту на 
рынк?е уже были? за?пущены а?налогичные проек?ты JungleJobs и HeadHunter, а к?онкуренция 
с подобными? к?рупными и?гроками подра?зумевала внуши?тельные вложения. 
Ра?зработчикам поступи?л за?каз на пои?ск 200 к?ладовщиков для ри?тейлера «Юлмарт». 
Обзвоном к?андидатов за?нялись са?ми партнеры, однако, рути?нная ра?бота им вск?оре 
надоела, ведь для за?крытия одной ва?кансии нужно озна?комиться с резюме ми?нимум 50 
кандидатов. Причем, ок?оло 80% сра?зу отпа?дает по при?чине неза?интересованности 
к?андидата или его недоступности. Спустя неск?олько ча?сов монотонной работы, па?ртнеры 
озадачились: а что, если? довери?ть пои?ск к?андидатов роботу? 

Именно так и появи?лась и?дея ра?зработать роботи?зированную программу, к?оторая 
сможет подби?рать подходящи?е резюме, дела?ть звонк?и к?андидатам и узнавать, хотят ли 
они получи?ть работу. К IP-телефони?и дополни?тельно подк?лючили програ?мму си?нтеза и 
ра?спознавания речи, ра?зработали неск?олько сцена?риев диалога. Когда? проек?т был 
запущен, оказалось, что 100 звонк?ов человек? дела?ет за 2 дня, а роботу для этого нужно 
всего полчаса. Так было решено переда?ть за?дачу по обзвону потенци?альных к?андидатов 
роботу. 

Что к?асается оформления, то это была? и?дея Свешникова. Он решил, что робот для 
подбора? персона?ла Вера? должен и?меть свой и?нтерфейс и тогда? его можно будет 
прода?вать как продукт. Вск?оре па?ртнеры при?шли к общему выводу, что для к?лиента 
ва?жно не чи?сло звонков, а положи?тельные ответы потенци?альных кандидатов. 

Поэтому в к?ачестве продук?та реши?ли и?спользовать к?оличество откликов, а не 
са?мого робота. Сегодня стои?мость ми?нимального па?кета соста?вляет 9000 рублей и 
вк?лючает 50 откликов, чего обычно доста?точно для за?крытия 1-2 вакансий. В 
ма?ксимальном па?кете ра?ботодатель получа?ет 5 тыс. откликов. Ста?тистика гласит, что в 
среднем HR-специ?алист тра?тит при?мерно 23 дня на подбор одного сотрудника. Созда?тели 
робота? Веры утверждают, что для пои?ска к?андидатов на тема?тических порталах, отбора? 
сотрудников, видео- и аудио-собеседования, а та?кже при?глашения на и?тоговое и?нтервью 
их и?скусственному и?нтеллекту доста?точно всего трех часов. 

С помощью ра?зработанного а?лгоритма с за?данными к?ритериями Вера? выполняет 
пои?ск сотрудни?ков на са?йтах с вакансиями. За?тем она звони?т кандидатам, причем, 
одновременно может обра?батывать свыше 10 тысяч звонков. На робота? возложены все 
рути?нные процедуры, но фи?нальное решени?е о на?йме оста?ется за фи?зическим 
рекрутером. 

Поми?мо озвучи?вания вопросов, Вера? за?писывает разговор. Са?мообучающаяся 
нейросеть и технологи?я ма?шинного обучени?я помога?ет роботу ста?новиться умнее с 
к?аждым собеседованием. Сегодня Вера? способна? проводи?ть а?нализ эмоци?й собеседни?ка 
и предста?влять отчет о них ра?ботодателю вместе с ви?деозаписью разговора. 

Отдельно стои?т отмети?ть усовершенствова?ние перви?чного отбора. Робот с 
легк?остью выявляет повторяющи?еся резюме, к примеру, к?огда человек? ра?змещает их 
сра?зу на неск?ольких са?йтах пои?ска работы. Поми?мо звонков, програ?мма может 
отпра?влять и?нтересующим к?андидатам элек?тронные сообщения. После а?нализа 
пи?сьменных ответов на?значается видео-собеседование. 

Уни?кальность технологи?и за?ключается в том, что с оди?наковым успехом можно 
подобра?ть как кладовщиков, к?ассиров и мерчандайзеров, так и инженеров, юристов, 
бухгалтеров. За все время своего существования, Вера? провела? уже свыше 1 400 000 
телефонных звонков, 10 тыс. ви?део собеседований. Сегодня в росси?йских к?омпаниях 
ра?ботает неск?олько тысяч человек, к?оторые были? на?браны роботи?зированным 
рекрутером. В послужном спи?ске проек?та зна?чится подбор к?адров для среднего и ма?лого 
бизнеса, телеком-операторов, к?рупных логи?стических компаний, банков, ри?тейлеров 
«Дикси», «МТС», «М.Видео», «Эльдорадо», Х5, прои?зводителей «КДВ Групп», PepsiCo. В 
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X5 RetailGroup рассказали, что робот на?бирал для сети? «Пятерочка» продавцов-кассиров. 
За?интересовать ра?ботой уда?лось 1 300 человек? при обзвоне 16 600 к?андидатов за 3 
месяца. Автома?тизация позволи?ла сэк?ономить ок?оло 200 человеко-ча?сов в месяц. 
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INOVARE ÎN TURISMUL MEDICAL ȘI DE SĂNĂTATE 
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științific la INCDT, București  
 
Annotation. A modern person living in an unfavorable environment withstands constant 

stress, which leads to physical and mental fatigue, aging and as a result of the appearance of 
different diseases. In this sense, health for each person has become the key to a full, happy and long 
life. Health care and increased vitality have become an integral part of the modern value system. An 
increasing number of people are striving to maintain good physical fitness and, if necessary, to 
receive quality medical care in a timely manner. Naturally, there are social entities that provide 
health, treatment, rehabilitation and medical services. In this regard, there is an increase in the 
number of countries specialized in providing this type of service. Health-enhancing tourism 
provides for residents and non-residents to travel within and across the state for at least 24 hours 
and not more than one year for recreational purposes, with the aim of preventing various diseases of 
the human body. Romania has material and human conditions for the development of this type of 
tourist services. The purpose of the research consists in investigating the situation in the field of 
medical and health tourism in order to meet the tourists' needs as fully as possible. 

Keywords: innovation, medical tourism, health, travel, tourism, receiving tourism 
 
Adnotare. O persoană modernă care locuiește într-un mediu defavorabil suportă stres 

constant, ceea ce duce la oboseală fizică și psihică, îmbătrânire și ca urmarea apariției diferitelor 
boli. În acest sens, sănătatea pentru fiecare persoană a devenit cheia unei vieți depline, fericite și 
lungi. Grija pentru sănătate, creșterea vitalității au devenit o parte integrantă a sistemului modern de 
valori. Un număr tot mai mare de oameni se străduiesc să mențină o formă fizică bună și, dacă este 
necesar, să primească îngrijiri medicale de calitate în timp util. În mod natural, apar entități sociale 
care oferă servicii de sănătate, tratament, reabilitare și servicii medicale. În acest sens, există o 
creștere a numărului de țări specializate în prestarea acestui tip de servicii. Turismul care 
îmbunătățește sănătatea prevede deplasarea rezidenților și nerezidenților în granițele statului și în 
afara lor pentru o perioadă de cel puțin 24 de ore și nu mai mult de un an în scop recreativ, cu 
scopul de a preveni diverse boli ale corpului uman. România dispune de condiții materiale și umane 
pentru dezvoltarea acestui tip de servicii turistice. Scopul cercetării constă în investigarea situației 
din domeniul turismului medical și de sănătate în vederea satisfacerii cât mai depline a necesităților 
turiștilor.  

Cuvinte-cheie: inovare, turism medical, sănătate, călătorii, turism, turism receptor. 
JEL Classification:C32; M19, L83,  I11; I15,O11, Z30 
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Introducere. Noul concept de turism medical, care a fost format abia în secolul 21, privește 

aceste persoane care călătoresc în scopul de a primi tratament medical. Alți factori importanți includ 
dezvoltarea conexiunilor aeriene cu costuri reduse, extinderea internetului, care este principala sursă 
de informații, precum și formarea turismului medical prin creșterea ponderii atât a entităților 
medicale private, cât și a celor publice. În plus, implicarea crescută a instituțiilor guvernamentale în 
promovarea turismului medical este considerată o sursă importantă de venit. 

Turismul medical este un termen folosit pentru a descrie practica de a călători doar în scopul 
de a dobândi ameliorarea sănătății. Această situație se datorează în primul rând unor probleme 
financiare semnificative de finanțare a sistemului de sănătate din România, R.Moldova. În plus, 
creșterea disponibilității informațiilor (Internet), reducerea costurilor de călătorie (dezvoltarea 
conexiunilor aeriene cu costuri reduse), timpul necesar pentru achiziționarea serviciilor medicale 
necesare sunt factori determinanți pentru clienții și procesul decizional al acestora. Toate aceste 
fenomene, tipice pentru economia globalizată a secolului XXI, au permis și dezvoltarea turismului 
medical ca fenomen al timpurilor noastre, precum și ca sector separat al economiei. 

Gradul de investigare. Medicina modernă joacă un rol important în industria turismului 
internațional. Având în vedere mecanismele de îmbunătățire a calității asistenței medicale, se poate 
găsi o listă de oportunități, dintre care una este turismul medical. Printre cercetătorii străini care s-
au îndreptat studiului său, îi putem distinge pe K. Richter, X. Narstedt, K. Kasparov. Cei mai mulți 
dintre cercetători consideră turismul un mod de călătorie, în care participanții săi se află în afara 
reședinței lor permanente în scop de recreere, reabilitare, resbilitarea sănătății - MS Sokolova, N.G. 
Kutsevola, M.N. Mulihova[2]. Cu toate acestea, multiple din aceste studii nu sunt dedicate în mod 
special turismului medical. Mai mult, în ele se folosesc adesea conceptele de turism „medical”, 
„tratament” și „îmbunătățirea sănătății” ca sinonime, ceea ce indică că turismul medical este 
nestructurat ca obiect de interes științific. Ar fi corect să ne așteptăm ca specificațiile categorice 
necesare să fie efectuate în studiile asupra sociologiei medicinii. O analiză a literaturii a arătat că 
explicarea sensului și conținutului turismului medical ca un tip special de activitate socială este 
posibil numai pe baza unei analize metodologice a turismului ca atare. Și aici există multe 
oportunități de căutare intelectuală, deoarece subiectul a fost mult timp studiat. Aceste probleme au 
fost cercetate atât la nivel fundamental cât și la nivel aplicat de către experți precum E. Cohen, A. 
Paul, Ph. Kotler, J. Clark, T. Burne, J. Galbraith, P. Beneker, D. Bell, A. Toffler[1]. 

Astfel, existența unui material științific extins privind problemele turismului în general, 
precum și o serie de lucrări interesante privind turismul recreativ și terapeutic, nu avem lucrări 
dedicate turismului medical ca sferă de activitate umană diferită de turismul medical și de agrement. 

Scopul studiului este de a dezvolta o ipoteză explicativă a turismului medical ca subiect de 
studiu al economiei și sociologiei medicinii și de a oferi recomandări privind optimizarea procesului 
de instituționalizare a acestuia. 

În cercetare s-au utilizat metode științifice generale: unitatea analizei logice și istorice, 
structural-funcționale, analize comparative, abordare sistematică[3]. O abordare fenomenologică a 
fost utilizată în evaluarea gamei de servicii clinice pentru turismul medical. 

Rezultate și analiză. Turismul medical se referă la călătorii în afara localității de reledință, 
motivul fiind să rămâneți într-o instituție medicală cu scopul de a îmbunătăți sănătatea sub îngrijirea 
interdisciplinară și unui diagnostic și echipa terapeutică. Alături de turismul medical, turismul 
wellness (figura 1) este, de asemenea, o formă importantă de turism pentru sănătate. Termenul a 
fost creat prin alăturarea cuvintelor „wellbeing - bunăstare” (a fi în formă bună / sănătate bună) și 
„fitness” (a fi într-o stare fizică bună). 
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Fig. 1. Formele turismului medical [1] 

Gama de servicii oferite în turismul medical este largă, deoarece nevoile de sănătate și 
așteptările clienților moderni sunt din ce în ce mai individualizate. Gama de servicii medicale din 
domeniul turismului medical include: teste de diagnostic, medicină estetică și de restaurare 

România și R.Moldova dispun de oportunități pentru dezvoltarea economiei prin utilizarea 
pieței în creștere a turismului medical. Există condiții favorabile (infrastructură și echipament 
medical de specialitate), dar problemele legale pot avea restricții (șanse și beneficii din 
implementarea Directivei internaționale transfrontaliere). După cum s-a evidențiat, creșterea 
turismului medical în România rezultă din: 

� limitarea sistematică a acoperirii asigurărilor sociale pentru servicii medicale 
comerciale, 

� modificări demografice care duc la creșterea numărului persoanelor în vârstă; 
� utilizarea tehnologiei informației, inclusiv internetul, pentru promovarea serviciilor 

medicale. 
Tabelul 1. Zonele și cauzele popularității turismului medical[5] 

nr Zone, țări Cauze Ponderea, 
% 

1 Țări cu un număr 
major de consumatori 
de turism medical 

a).Populația din țările economic dezvoltate, unde 
serviciile medicale se prestează la nivel impecabil, 
dar contul lor este schump (SUA, Canada, Marea 
Britanie, Australia) 

56 

b).Lovuitorii țărilor în curs de dezvoltare cu un 
nivel jos al medicinii (CSI) 

44 

2 Principalele direcții a)Germania, Israel, Austria, Elveția – medicină 
dezvoltată, 

61 

b). India, Turcia, Singapore, Thailanda – industria 
turismului dezvoltată. 

39 

3 România, R.Moldova 
ca țară al destinației 
turismului medical 

Acest segment al turismului este în formare  

4 Cauzele cererii reduse 
pentru servicii 
medicale la populația 
autohtonă 

a). Populația de pleca la tratament peste hotare a 
apărut recent 15-20 de ani, iar de 3-4 ani ca formă 
de turism. 

17 

b). Nivelul de bunăstare este insuficient pentru 
cererea serviciilor din turismul medical 

44 

c). Infrastructura turismului medical slab dezvoltată.  
5 Organizarea 

turismului medical în 
Romnia/ R.Moldova 

a). Ca segment al pieței turistice turismul medical 
nu necesită licezare. 

20 

b) Serviciile turismului medical sunt prestate de 
companii turistice. 

42 

c).Asigurarea cetățenilor României/ R.Moldova de 
la prestarea serviciilor turistice medicale nu este 

38 
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fixată juridic 
6. Participarea 

intermediarilor în 
turism medical 

Obligatoriu (este poziția oficială al clinicilor de 
peste hotare) 

- 

7. Structura serviciilor 
turismului medical 

a)Consultații calificate (agenție de turism medical, 
clinici on-line) 

- 

b).Stabilirea diagnozei (clinica locală) - 
c).Comandarea serviciului - 
d).Confirmarea / infirmarea diagnozei - 
e).Tratament. - 

8. Costul tratamentului Corelează cu diagnoza corectă / incorectă - 
9 Aranjarea conflictului 

cultural-lingvistic 
a).Existența unui personal specializatde lucru cu 
pacienții străini în clinică (translatori) 

77 

b).Excort individual (personal social, manager) 15 
c).Controlul reabilitării la distanță 7 

10. Statutul clinicii Existența licenței, acreditării, certificate 
internaționale, care confirmă calitatea serviciilor 
prestate. 

 

11. Cererea pentru 
servicii medicale 
peste hotare 

a).România intră în lista țărilor, prestatoare de 
servicii medicale cetățenilor străini 

15 

b).În Romînia, R.Moldova există centre medicale, 
prestatoare de servicii medicale cetățenilor străini 

27 

c)În România, R.Moldova nu sunt sisteme 
managerial-medicale de prestare a serviciilor 
cetățenilor străini 

25 

d).În planul prestării serviciile medicale sunt 
populare în țările învecinate și prezenței diasporei 

31 

12 Sarcinile formării 
sistemului de turism 
medical 

a).Trecerea serviciilor turismului medical complet 
on-line 

10 

b).A stabili modelul financiar eficient 20 
c).Pregătirea suportului juridic pentru prestarea 
serviciilor turistice medicale 

70 

13. Mecanisme concrete 
de dezvoltare al 
turismului medical 

a).Readucerea centrelor medicale la standarde 
internaționale. 

31 

b).inființarea sindicatelor în domeniul turismului 
medical 

68 

14. Cauzele dezvoltării 
turismului medical 

a).Dezvoltarea pieței serviciilor turismului medical 70 
b).Stimulente pentru dezvoltarea turismului receptor 
și calității serviciilor medicale și de sănătate. 

30 

În ciuda disponibilității bazei documentare necesare, turismul medical în România și 
R.Moldova continuă să se dezvolte spontan, ceea ce duce la hiperbolizarea funcției recreative, care 
este în concordanță cu interesele comerciale ale entităților organizatoare. Aceasta reduce 
eficacitatea și dăunează consumatorilor de servicii turistice medicale . În Moldova, turismul medical 
a luat naștere în 2009. Până în anii 2000, calitatea serviciilor medicale din țară a fost subestimată, 
însă nu inferioară competitorilor din țări europene precum Germania, Franța și Italia. Primii pași în 
dezvoltarea turismului medical au fost făcuți[4].  

Tabelul 2. Dezvoltarea turismului medical, în totalul turismului receptor 

Țara  România Rusia Ucraina Polonia Turicia Bulgaria Israel 

Ponderea turismului 
medical, % din total 

19 9,8 8 5,7 2,1 1,5 1,3 
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Din anul 2017, guvernul a contribuit, de asemenea, la industrie, dar nu reglementează 
industria. Pacienții frecvenți ai clinicilor din Moldova sunt turiști din România, Rusia, Ucraina, 
Polonia, Turcia, Bulgaria și Israel. 

Concluzii. După cum a arătat studiul, turismul medical de emițător predomină în Romînia și 
R.Moldova pentru tratament complicat. Nivelul serviciilor împiedică dezvoltarea turismului 
receptor nu din cauza lipsei medicamentelor sau tehnologii de înaltă performanță și a medicilor 
calificați. Însă progresul în acest domeniu poate fi obținut dacă există o coordonare unică a 
activităților clinicilor și agențiilor de turism în asigurarea condițiilor necesare și suficiente pentru 
turismul medical din țările noastre. Ministerul Sănătății poate efectua o astfel de coordonare pe baza 
rezultatelor unei examinări sociologice a programelor de turism medical.  
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В технологии выращивания коконного сырья на повторных выкормках решающее 
значение имеют породный и гибридный состав тутового шелкопряда и корм. Питательная 
ценность листьев шелковицы, как известно, зависти от уровня содержания в них влаги, 
белков, углеводов, витаминов, микроэлементов и других веществ. Сорта шелковицы, 
произрастающие на плантациях, однорядных, многорядных насаждениях вдоль дорог, 
оросителей и вокруг хлопковых полей, отличаются по биохимическому составу (табл.1). 

Таблица 1 
Химический состав листьев различных сортов шелковицы в осенний период 

Наименование 
сортов 

шелковицы 

Общая 
влага, 

% 

В 100 г сухого вещества Коэффициент 
твердости 

листьев сахар 
общий 

азот 
сырой 

протеин 
сырая 
зола 

Таджикская 
бессемянная 

70,40 7,29 2,26 14,12 18,24 7,68 

Сурх тут 69,82 8,62 2,18 13,62 23,50 10,16 
Лихи 5 71,03 7,09 2,13 13,31 27,75 9,28 
Пайванди 69,52 7,38 1,84 11,50 16,86 7,40 
Джар арык 4 70,03 8,13 2,42 13,16 19,74 6,85 
Джар арык 5 71,56 8,02 2,31 14,12 20,44 7,66 

 
Как видно из полученных результатов химического анализа несмотря на заметной 

разницы между сортами, уровень питательных веществ в листьях в осенний период намного 
уступает показателям весенней вегетации шелковицы. 

Как пишет Х.С.Хамиди (2004), урожайность и качество выращиваемых коконов 
тутового шелкопряда напрямую зависят от физиологического и химического состава листьев 
шелковицы. В неблагоприятных условиях летней и осенней вегетации происходит заметное 
снижение содержания питательных веществ, особенно, влаги, в результате чего листья 
становятся твердыми менее съедобными. Примерно такие же выводы сделаны в статье, 
опубликованной А.Г.Кафиан (1982) в условиях Грузии. 

Жаркие условия внешней среды в период повторных выкормок, в первую очередь, 
приводит усилению транспирации с поверхности листьев шелковицы. Как сообщает 
У.Жуманова (2008) если потеря влаги из листьев достигает 30%, то поедаемость листьев 
гусеницами уменьшается на 30-39%. По данным Н.Ахмедова и др. (2008) по мере потери 
влаги в листьях происходит снижение уровня поедаемости листьев. При потери влаги 20% 
поедаемость была равна 58%, а при потери влаги 30% - поедаемость снизилась до 39%. 

В целях обеспечения точности и достоверности проводимых экспериментов сбор 
образцов листьев шелковицы проводили отдельно по сортам. При этом срезку побегов от 5-7 
кустов осуществляли по диагонали площади плантаций. При этом обращали особое 
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внимание на идентичность агротехнического ухода за растениями. 
Отбор образцов листьев различных сортов шелковицы осуществляли с одной и той же 

плантации. Прежде, чем переходить к анализу данных следует отметить, что сорта 
Таджикская бессемянная и Сурх тут районированы в республике Каракалпакстан, 
Джизакской, Наманганской, Самаркандской, Ферганской областях (Государственный реестр 
сельскохозяйственных культур, рекомендованных к посеву на территории Республики 
Узбекистан, Ташкент, 2007, стр. 12). 

Сорта шелковицы Лихи 5, Пайванди, Джар арык 4 и Джар арык 5 являются 
перспективными. Результаты химического анализа, свидетельствует о том, что по 
содержанию в листьях белка (протеин) лучшие показатели обнаружены у сортов Таджикская 
бессемянная, Джар арык 5 и Сурх тут (14,12%). Содержание влаги, одного из важных 
компонентов, непосредственно влияющих на поедаемость и усвояемость корма, оказалось 
выше в листьях сортов Лихи 5, Джар арык 5 и Таджикская бессемянная. 

Конечно, кормовая ценность листьев разных сортов шелковицы можно объективно 
установить по результатам выкормок гусениц. Целью настоящего раздела диссертации 
является определение сортов шелковицы, пригодных для повторных выкормок. С этой целью 
нами были проведены осенне-зимние выкормки гусениц вновь созданной породы УзНИИШ 
9, предназначенной для повторных выкормок. Результаты выкормок приводятся в табл. 2. 

Таблица 2 
Оживляемость и жизнеспособность гусениц породы УзНИИШ 9, выкормленных в 

осенне-зимний период листьями различных сортов шелковицы 
Наименование сортов 

шелковицы 
Оживляемость 

яиц, % 
Жизнеспособность 

гусениц, % 
Количество 

погибших гусениц 
и куколок, % 

Таджикская бессемянная 84,6 82,2 17,2 
Сурх тут 84,6 78,3 21,7 
Лихи 5 84,6 61,5 38,5 
Пайванди 84,6 69,4 30,6 
Джар арык 4 84,6 80,0 20,0 
Джар арык 5 84,6 79,1 20,9 

 
Перед анализом данных табл.2 необходимо отметить, что во всех вариантах кормления 

была использована смесь яиц породы УзНИИШ 9 с оживляемостью 84,6%. Следовательно, 
при одинаковом уровне происхождения гусениц на их жизнеспособность оказали влияние 
листья различных сортов шелковицы. Достаточно повышенные показатели 
жизнеспособности получены в варианте кормления листьями сортов Таджикская 
бессемянная, Джар арык 4 и Джар арык 5 (79,1-82,2%). Наибольший процент больных и 
погибших гусениц и куколок обнаружен в варианте кормления гусениц листьями сортов 
Лихи 5 (38,5%) и Пайванди (30,6%). 

Важными с хозяйственно экономической точки зрения признаками является масса 
кокона, шелковой оболочки и шелконосность. Учитывая это положение были определены 
показатели шелковой продуктивности породы УзНИИШ 9, которые представлены ниже. 

Сравнительно низкие показатели массы кокона и шелковой оболочки на выкормках в 
осенне-зимний период объясняется худшей поедаемостью листьев летне-осенней вегетации. 

 
Наименование сортов 

шелковицы 
Средняя масса 

кокона, г 
Средняя масса шел-
ковой оболочки, мг 

Шелконосность 
коконов, % 

Таджикская бессемянная 1,16 202 17,4 

Сурх тут 1,13 185 16,4 

Лихи 5 1,13 177 15,7 

Пайванди 1,01 161 16,0 
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Джар арык 4 1,12 189 16,9 

Джар арык 5 1,14 195 17,1 

 
Сравнительно лучшими показателями массы кокона и содержания шелка в кокона 

отличаются варианты кормления гусениц листьями сортов Таджикская бессемянная и Джар 
арык 5. Именно в этих вариантах наблюдаются достаточно повышенные показатели 
шелконосности коконов (17,1% и 17,4%). 

На основе показателей жизнеспособности (сохранности) гусениц в вариантах 
кормления гусениц породы УзНИИШ 9 определяли урожайность коконов с 1 грамма 
гусениц: Таджикская бессемянная (2,44 кг), Сурх тут (2,22 кг), Лихи 5 (1,81 кг), Пайванди 
(1,80 кг), Джар арык 4 (2,38 кг) и Джар арык 5 (2,46 кг). Влияние сортовых особенностей 
шелковицы на содержание шелка в коконе и урожайности коконов с 1 г выкормленных 
гусениц более наглядно показано на рис. 1. 

  
 

Рис. 1. Изменение содержание шелка в коконе (1) и урожайности коконов с 1 г гусениц 
(2) породы УзНИИШ 9, выкормленных листьями различных сортов шелковицы 

В годы сильного повреждения листьев на побегах шелковицы от ранневесенних 
заморозков приходится тормозить развитие эмбрионов в инкубируемых яйцах. В таких 
случаях выкормочный период отодвигается на 15-20 дней. По сути дела выкормка совпадет с 
поздне-весенним заметно жарким периодом. В таких случаях желательно выкармливать 
гибриды, предназначенные для повторных выкормок. 

Выводы 
Учитывая изложенное, нами проведены эксперименты на поздне-весенних выкормках 

гусениц УзНИИШ 9  х АГУ 112 в младших возрастах листьями, хранившимися в холоде при 
температуре +2+50С. С появлением на ветках шелковицы необходимого количества листьев 
гусеницы были переведены на кормление вновь образовавшимися листьями. 
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Современное состояние арчовников Гиссарского хребтакрайне неудовлетворительное, 

и они не могут в должной мере выполнять свои защитные функции. Естественное 
возобновление в них идет очень медленно, что объясняется, главным образом, повсеместным 
выпасом скота и очень низкой доброкачественностью семян.  

Большой массив арчовых лесов расположен на склонах Гиссарского хребта и его 
отрогов, в бассейнах Сурхандарьи, Кащкадарьи и их притоков. Общая площадь гослесфонда 
в этом районе 445 тыс. га, из которых 230,8 тыс. га являются лесной площадью. Почти вся 
лесная площадь 225,3 тыс. га, или 97,6% относиться к арчевникам. Лесная площадь 
арчевников только на 15,3 % (34,5 тыс. га) покрыта более или менее густыми насаждениями 
арчи с полнотой 0,3 и выше. Остальные 84,7% (190,8 тыс. га) заняты прогалинами и 
рединами. 

У.Н.Нигматов (1972), [1]   отмечает, что наличие  большего  количество всходов  на 
отененных  пологом  леса площадях  обуславливается  большей увлажненностью. Однако  по 
мере  роста  потребность  в свете  у самосева  арчи возрастает, в связи  с чем  под пологом  
материнских растений  он испытывает  сильное  угнетение  и погибает. 

Формирование   генеративных органов у всех  видов  арчи наблюдается  в летний  
период  в год, предшествующий   цветению. По наблюдениям Е.С. Александровского 
(1967)[2], зачатки  мужских и женских  шишек  формируются  либо  на концах  однолетних  
побегов, как  у арчи зеравшанской и полушаровидной, либо  одновременно  и терминальные  
и пазушные шишки- как  у арчи  туркестанской . Молодые женские  шишки  состоят  из 
зачатков  нескольких  чешуй,  образующих  закрытые  семяпочки, напоминающие  
вегетативные. Мужские микроспорангии  развиваются на нижней  стороне  
микроспорофиллов, расположенных  перекрестно  на оси  микростробила. Пыльники  у всех  
видов  раскрываются  эктокинетическим  путем. Зрелая  пыльца  одноклеточная. Полное  
созревание  семян  арчи  завершается  осенью  второго  года  после цветения. 

 В.М. Сахацкий (1972)[3] отмечает, что  у можжевельника  зеравшанского  
наблюдаются   повысотная, экспозиционная, циклично – климатическая  и формовая  
вариации  зрелости  семян  и шишкоягод. 

К.М.Мухамедшин (1970)[4] указывает  на цикличность  плодоношения, 
обусловленную влиянием комплекса климатических и почвенногрунтовых факторов, 
зависящих от характера  солнечной  активности, и непосредственным    воздействием  
солнечных  излучений  как  на различные  виды, так  и на все  формации  в целом. Он  пишет,  
что « в плодоношении   можжевелых  лесов   Тянь-Шаня  наблюдаются  как  общие  
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депрессии  и экспрессии, охватывающие  весь  пояс  арчевников, так  и частные – 
распространяющиеся  лишь  на отдельные  формации, районы  и типы леса». 

Для арчи зеравшанской характерно весьма малое количество молодняка, а это - 
свидетельство неудовлетворительного состояния возобновительного процесса в арчовниках. 

Арча зеравшанская – вечнозеленые  двудомные, реже однодомные  деревья  средней  
величины   или небольшие кустарники. Листья у них  мелкие, чешуевидные, прижатые к 
побегам  папорно супротивно  или  в трехчленных  мутовках. 

Цветы  собраны  в мелкие  овальной  формы  раздельнополые  колоски. Мужские ( 
пыльниковые )  более крупные;  закладываются  на концах  годичных  побегов  в 
предыдущий  перед  опылением  год, в июне, а через  2-3  месяца  становятся  вполне  
зрелыми  и  состоят  из нескольких  пар тычинок, имеющих  вид  чешуй  щитков  на 
коротких  ножках. Щитки  расположены  перекрестно  на стерженьке  колоска  и несут  на 
верхней   стороне  по 4  овально-продолговатых  пыльниковых  мешка. В таком  состоянии  
колоски  зимуют. Женские (семенные )  колоски  закладываются  осенью  в пазухах  
годичных  веточек. В это время  они очень малы, совершенно  не дифференцированы  и едва  
отличим  от ростовых вегетативных  почек. Следующей  весной, перед  самым  цветением, 
они  очень  быстро  развиваются  до нормальных  размеров,  становятся  заметными  для  
невооруженного  глаза   и состоят  из  4-6 перекрестно  расположенных  чешуй, несущих  
каждая  на верхней  стороне  по все  (очень  редко  по одной )бутылковидных  семяпочки. 

Цветет арчазеравшанская  в зависимости  от местоположения и   погодных  условий:  
в марте, апреле или мае. После  опыления  чешуи  женского  колоска, становясь  мясистыми,  
быстро  разрастаются, образуя  сочную шишку;  увеличиваясь, чешуи  срастаются  в 
ягодоподобное  образование. Поэтому  плоды  арчи  получили название – шишкоягод.  

Созревание шишкоягод  происходит  в течение  двух лет (иногда  трех). Но уже к 
концу  первого года  они  достигают размера  двухлетних и принимают  свойственную  им 
форму, однако имеют существенные  отличия. Двухлетние  шишкоягоды  со зрелыми 
семенами  к концу  лета  становятся  темно- окрашенными с буроватой темно- зеленой  
смолистой  мякотью. У    арчи зеравшанской темно-бордовые, почти черные. Семена  в 
такихшишкоягодах  блестящие, коричневые, твердые, довольно легко  отделяются  от 
смолистой мякоти плода  при его  раздавливании. Шишкоягоды  первого года  развития  
зеленого  цвета. Мякоть менее  смолистая, светло- зеленая, семена   в них  тусклые,  не  такие  
твердые,  трудно  отделимы  от мякоти  плода.  
 Созревание  семян  арчи  заканчивается   к августу (редко  к сентябрю)  второго  лета. В это  
время  в арчевниках  наблюдается  усиление  почвенной  и воздушной сухости, которая  
вызывает  резкое  изменение  в строении  оболочки  зрелого  семени, состоящей  из  плотных  
рядов  весьма  мелких и  толстостенных клеток. С усилением засухи  оболочка  семени  
подвергается  дальнейшему  уплотнению  вследствие  сильного  пересыхания  ее клеток. 
Последние  становятся  еще  мельче, еще  более  толстостенными  и плотнее смыкаются. Все  
это делает  семенную  оболочку ( кожуру)  совершенно  воздухо- водонепроницаемой,в силу 
чего семена арчи становятся   неспособными к набуханию. 

Осыпание  созревшихшишкоягод  начинается  с конца  лета  и продолжается  до 
глубокой  осени.  

Разложение  смолистой  мякоти  плодов  в естественных  условиях  длится  очень  
долго и зависит от ее плотности, степени   смолистости  и условий,  в которые  попадают  
шишкоягоды. Если  семена  не освободятся  от мякоти  шишкоягод, они  не прорастают   и 
остаются  не только  жизнеспособными  длительное время (всхожесть  их сохраняется  не 
менее  5 лет), но и  прорастают постепенно  в разное время. Вследствие  этого,  семена  
одного  урожая   могут  давать  всходы  в естественных   условиях  в течение  нескольких  и 
даже  многих  лет. 

Всходы  в насаждениях  появляется не ранее  июня, когда  воздух и почва  уже  
хорошо  прогреваются, но содержат еще  достаточно  влаги. Всходы  арчи  зеравшанской  
имеют  длинные,  светло-зеленые  или  зеленые   семядоли  с мелкими  белыми  точками. 
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Пластинка  их сверху  по середине  с выделяющейся  несколько  продольной  жилкой. Снизу  
семядоли  однообразной, более  светлой  окраски,  с продольным  желобком  по середине. 
Хвоя  шиловидная, сверху  светло- зеленая, слабо–голубоватая,  с двумя  углубленными  
полосками, окрашенными  в сизоватый  цвет. Полоски расположены  острым  языком,  
вершина  которого  далеко  не доходит до вершины  пластинки,  а бока  круто сходят  на нет  
до краев  пластинки при ее основании. Снизу  пластинка хвои  килеватая, расширенная  к 
основанию,  переходящему  на  стволик. Края  пластинки  загнуты несколько  внутрь с  
двумя  сизоватыми полосками. Вверху  и внизу  пластинки  одинакового  цвета. 

Развитие естественных  всходов протекает  очень медленно: прирост  не превышает  
1см  в год, а ветвление  наблюдается  лишь  на второй  год, а иногда  и позже. 
      Медленное развитие всходов в естественных  условиях  обусловлено  исключительно  
коротким  периодам  вегетации, не более  2-3 месяцев  за лето. Начало вегетации 
задерживается  недостатком  тепла,  а конец  вызывается  сухостью  почвы, которая  
наблюдается  в арчевниках  уже  с конца августа.     

Выводы 
Насаждения арчи Гиссарского хребта очень редко составляют сплошные массивы, 

они, как правило, представлены колочными лесами.Цветет арча зеравшанская  в зависимости  
от местоположения и   погодных  условий:  в марте, апреле или мае.Созревание  шишкоягод  
происходит  в течение  двух лет. 

Всходы  арчи  зеравшанской  имеют  длинные,  светло-зеленые  или  зеленые   
семядоли  с мелкими  белыми  точками.Развитие естественных  всходов протекает  очень 
медленно: прирост  не превышает  1см  в год, а ветвление  наблюдается  лишь  на второй  
год, а иногда  и позже. Медленное развитие всходов в естественных  условиях  обусловлено  
исключительно  коротким  периодам  вегетации, не более  2-3 месяцев  за лето. 
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ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И УБОРКИ 
ГОРОХА. 
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ст. Абдуллаев Захриддин Ибрагим угли 

ст. Абдуганиева Мухлиса Шамсиддиновна 
Терезский филиалТашГАУ. 

 
Лучшими предшественниками гороха в севообороте являются озимые и пропашные 

культуры, так как они оставляют после себя поле, чистое от сорняков. Скоро спелые сорта 
гороха высевают в занятых парах, где они служат хорошим предшественником озимых 
культур. Для гороха не рекомендуются повторные посевы вследствие распространения 
болезней и вредителей. 

Система основной и предпосевной обработки почвы такая же, как и под ранние 
яровые хлеба. Очень важно предпосевное выравнивание почвы шлейф-планировщиком и 
прикатывание катком. Это способствует более равномерной заделке семян в почву на 
заданную глубину и облегчает механизированную уборку, особенно полегшего гороха. 

Непосредственно под горох навоз не вносят, так как это вызывает сильный рост 
зеленой массы и затягивает созревание. Под зябь вносят фосфорные и калийные удобрения. 
В качестве рядкового удобрения используют гранулированный суперфосфат в количестве 
10—15 кг действующего вещества на 1 га. На бедных почвах и при неблагоприятных 
условиях возделывания под горох необходимо внести перед посевом 20—25 кг азота на 1 га. 
Кислые почвы известкуют. 

Для посева используют наиболее крупные и 
очищенные семена. Для предупреждения пораженности 
семян и всходов гороха болезнями рекомендуется 
протравливание семян с увлажнением (5—10 л воды на 1 т 
семян) за 3—5 месяцев до посева одним из следующих 
препаратов: 80 %-м с. п. ТМТД (3—4 кг/т); 50 %-м с. п. 
фундазола +нитрагин (3 кг/т + 0,2 кг на гектарную норму 
семян); или фундазол + молибденовокислый аммоний (2,0 
+ 0,4 кг/т); против болезней и почвообитающих 
вредителей — 65 %-м с. п. фентиурама (4—6 кг/т). Против 
корневых гнилей применяют 70 %-й с. п. тачигарена (1—2 кг/т). 

Бактериальными препаратами (нитрагин, ризоторфин), способствующими 
образованию на корнях клубеньков, семена обрабатывают в день посева перед засыпкой в 
сеялку. Для этой цели используют специальный нитрагин (ризоторфин или гороховый, 
предназначенный для обработки семян гороха, чечевицы, чины, бобов, вики). Такая 
обработка повышает урожайность не только зернобобовых на 10—20 %, но и последующих 
культур. Урожай бобовых культур при применении нитрагина повышается лишь при 
нейтральной реакции почвы, так как в кислой среде клубеньковые бактерии не развиваются. 

На дерновоподзолистых и серых лесных почвах эффективна предпосевная обработка 
семян молибденово-кислым аммонием, которую можно совместить с инокуляцией 

нитрагином или протравливанием. 
Горох высевают одновременно с ранними 

яровыми хлебами. Зерновые сеялки (С3-3,6, СЭА-3,6, 
СЗП-3,6) устанавливают на верхний высев, чтобы 
предохранить семена от дробления. Способы посева 
гороха — узкорядный и обычный рядовой. 

Нормы высева гороха устанавливают в 
зависимости от почвенно-климатических условий. В 
засушливых районах высевают 0,8—0,9 млн, в 



バѲ

337 

степных районах — 1,0—1,1 млн, в лесостепи и Нечерноземной зоне — 1,2—1,4 млн 
всхожих семян на 1 га. Посевы гороха с повышенными нормами высева сильнее подавляют 
рост сорняков, меньше полегают, равномернее созревают и лучше поддаются 
механизированной уборке. Обычная заделки семян 6—8 см, а на легких почвах и при 
недостатке влаги — до 10 см. 

После посева гороха почву прикатывают кольчато-шпоровыми катками ЗККШ-6 для 
ускорения прорастания и получения более дружных всходов. 

Для борьбы с прорастающими сорняками и рыхления верхнего слоя почвы до и после 
всходов (при высоте растений 10—15 см, но до появления усиков) применяют легкие бороны 
ЗБП-0,6А, БЗСС-1,0 поперек рядков. При сильном засорении гороха сорняками применяют 
гербициды: до всходов 50 %-й с. п. прометрина (3—
5 кг/га), а после их появления 80 %-й р. п. 2М-4ХМ 
(2,5—3,8 кг/га) или 48 %-й в. р. базаграна в фазу 5—
6 листьев (3—4 л/га). В борьбе с гороховой 
зерновкой посевы опыливают 50 %-м с. п. ГХЦГ 
(0,3— 0,5 кг/га) или опрыскивают 40 %-м к. э. 
метафоса. Против клубенькового долгоносика 
всходы опрыскивают 80 %-м с. п. или техническим 
хлорофосом (1 — 2,5 кг/га) д. в. Для борьбы с 
гороховой плодожоркой применяют биологический 
метод — выпуск на посевы трихограммы. 

Неравномерность созревания, склонность созревших бобов к растрескиванию и 
полегаемость стеблей вызывает необходимость своевременного тщательного проведения 
уборки гороха. Лучшие результаты получаются при раздельной уборке. При пожелтении 
70—75 % бобов, а в южных районах — 40—50 % и влажности семян 30—35 % приступают к 
скашиванию и укладке в валки косилками КС-2,1 и КЗН-2,1 с приспособлением ПБ-2,1, 
образующим винтообразные валки. В таких валках основная часть бобов находится внутри. 
Это дает возможность лучше просушить валки и предотвратить растрескивание бобов, а в 
дождливую погоду уменьшить поражение грибными болезнями, так как бобы не 
соприкасаются с землей. Косят горох и бобовыми жатками ЖРБ-4,2, которые навешивают на 
комбайны СК-4 или СК-5, снимая на них хедер. Подбирают валки и обмолачивают горох 
указанными комбайнами через 2—3 дня после скашивания, при влажности семян 18—20 %. 
Для уменьшения дробления и травмирования семян гороха снижают частоту вращения 
молотильного барабана (в сухую солнечную погоду — до 450—500 об/мин, а в ненастную — 
до 500—600). Уборку гороха необходимо завершить в 3—4 дня, так как в пересушенных 
валках возрастают потери семян от растрескивания бобов. Прямое комбайнирование 
применяют преимущественно в степных засушливых районах, где горох созревает дружнее, 
а валки разрушаются ветром. Обмолоченные семена перед закладкой на хранение 
просушивают до влажности 14—15 % и очищают на зерноочистительных машинах. Только 
хорошо очищенные и просушенные семена пригодны для длительного хранения. 
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Среди научных проблем современности все большее значение приобретает проблема 

взаимоотношения человека со средой его обитания – биосферой, важнейшей составной 
частью которой является почва. Почвенный покров рассматривается как компонент 
биосферы, играющие сложную общепланетарную роль в накоплении и перераспределении 
энергии и в подержании круговорота химических элементов, жизненно необходимых для 
организмов. Обладая естественным плодородием и способностью производить урожаи 
растительного вещества, почва является основным условием существования человека. 

Почвенный покров представляет особую форму незаменимых природных ресурсов 
многостороннего использования в сельском хозяйства и в ряде других отраслей 
экономической и культурной жизни страны и вместе с растительным покровом играет 
громадную роль в сохранении нормального режима биосферы, качество и чистоты воздуха, 
воды, пищи и здоровья населения. 

Однако, богатейшие почвенные ресурсы Средней Азии, в том числе Узбекистана 
исключительно велики, а почвенные покров разнообразен, и тем менее богатейшие 
почвенные ресурсы изучены далеко не полно, не равномерно и используются недостаточно 
эффективно и рационально. Современное состояние, дальнейшее расширение и 
интенсификации сельского хозяйство Узбекистана находится в тесной зависимости от 
правильного использования его почвенного покрова. Интенсивное использование 
почвенного покрова в районах орошаемого и богарного земледелия республика без учета 
агроэкологического потенциала территории и научно-обоснованных систем земледелия 
привело к значительному снижению почвенного плодородия. В результате более 
полувековой экстенсивной эксплуатации почв потеряно более одной трети гумуса-основного 
показателя плодородия почв.       

Орошаемые земли, в силу природно-климатических условий обладают довольно 
высокой продуктивностью. Занимая около 9% орошаемых пашен они дают до 90-95% 
валовой сельскохозяйственной продукции республики. Орошаемые аридные почвы в силу 
условий почвообразования и характерных для них негативных почвенных показателей 
(засоление, солонцеватость, карбонатность, щелочность, низкая гумусность, 
эродированность и т.д.) в большой степени нуждается в расширенной воспроизводстве 
плодородия. 

Анализ собственных материалов и литературных источников показывает, что в 
орошаемых массивах республики сложилась экологически неблагополучная ситуация, что 
привело к деградации почв, снижению их плодородия и урожайности сельскохозяйственных 
культур. Данный факт отражается на потенциале социально-экономического развития 
республики. Деградация почв и окружающей природы вызывает растущего и вполне 
обоснованную тревогу ученых, деловых кругов и правительств многих стран, что показывает 
не только обеспокоенность мировой общественности фактически кризисным состоянием 
окружающей среды, но и желание направить своего деятельность на решение экологических 
задач на национальном, региональном и международном уровнях. Ярким примером 
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жестокого экологического бедствия является бассейн Аральского моря, ставший следствием 
много обещающих крупных водохозяйственных проектов [1]. 

Самыми серьезными проблемами последнего два десятилетия являются аридизация, 
деградация, засоление, загрязнение почв и ландшафтов целых регионов. Возникновение их 
обусловлено не только изменениями климата и других факторов, определяющих 
сложившуюся экологическую обстановку, но и нерациональным использованием, неумелой 
эксплуатацией водных и земельных ресурсов, т.е. неправильным воздействием на природу. 

Отсутствие единой системы управления по всей длине реки Амударьи и Сырдарьи 
создаёт большие трудности, связанные с водораспределением, как в маловодные, так и 
многоводные годы. Можно полагать, что основная причина возникновения проблемы 
экологической неблагоприятной обстановки в дельте реки Амударьи является нехватка 
водных ресурсов. 

Напряжённость водохозяйственной обстановки в большом Центрально- азиатском 
регионе, в том числе и в низовьях реки Амударьи, учитывая огромный ущерб, нанесённый 
водному хозяйству, природе по причине нехватки воды, в настоящее время создаёт 
необходимость разработать мероприятия по рациональному использованию и 
совершенствованию управления водными ресурсами по принципу интегрированного 
управления водными ресурсами [2]. 

Почвы многих территорий страны подвергаются засолению, ветровой и 
ирригационной эрозии, и пыльным бурям. На орошаемых полях при нарушение норм и 
правил полива развивается солончаковый процесс. Эрозия почв ведет физическому 
уничтожению почв, часто неправильному понижению плодородия почв и к нарушению роли 
почв в нормальном круговороте веществ в биосфере. Слабая степень эрозии почв снижает 
урожаи не менее чем на 15-20%, а интенсивная эрозия уменьшает урожай вдвое и больше, 
выводя, в конечном счете, почвы из использования в земледелии [3, 4]. Опасность 
загрязнения почв, пищи, воды, воздуха токсичными соединениями и патогенными 
организмами возрастает. 

С каждом годом происходит значительное уплотнение поверхности и 
корнеобитаемого горизонта почв, что снижает урожай, ухудшает водно-воздушный режим и 
водно-физических свойств почв, уменьшает влагозапасы и усиливает отрицательные 
последствие засухи. Немаловажное значение при сохранение плодородия почв имеет 
качества оросительных вод. Однако, в настоящее время поливные воды часто отличаются 
повышенной минерализацией (1,5-2,5 г/л) в отдельные месяцы до 3,0-3,5 г/л с обычным 
преобладанием хлора и натрия. 

Усилившейся из года в год засоление является одним из основных почвенных 
процессов, определяющих плодородия аридных  почв, а также экологическое состояние 
аридных и семаридных экосистем. Антропогенное  засоление связано с нарушением 
природного развития почв и ландшафтов в целом. Исследование процессов природного и 
вторичного засоления в настоящее время чрезвычайно актуально в связи с активным его 
проявлением в разных регионах земного шара [5]. 

В результате необоснованного забора воды на орошение резко уменьшилось 
количество пресной воды. В то же время за счет фильтрационных потерь и накопления 
дренажных вод увеличилась общаяобводнённость как орошаемых земель, так и зон 
аккумуляции сбросных вод (Сарыкамиш, Арнасой и др.). В этих озерах аккумулируется не 
только большое количество слабо- и среднеминерализованных вод, но и ядохимикаты, 
удобрения, выносимые с дренажными водами. Все это ухудшает экологическую обстановку, 
способствует развитию природного и антропогенного опустынивания и активной деградации 
почв. 

Несмотря на ряд принятых мер, урожай на поливных землях все еще недостаточно 
высокое, они держатся на уровне 23-25 центнеров хлопка-сырца на гектар. Не предвидится 
их значительного роста и в ближайшем будущем, что объясняется рядом причин, но главное 
– это наличие, а местами значительное увеличение засоленности орошаемых земель. Общая 
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площадь земель, пострадавших от засоления и заболачивания неизвестно, так как 
достоверный учет мелиоративного состояния земель с помощи космо- и фотоснимки и 
наземной корректировки не производится. 

В настоящее время перед орошаемым земледелием стоят большие задачи по подъему 
урожайности сельскохозяйственных культур и увеличению его продуктивности. Одним из 
важнейших, если не самым главным препятствием на этом пути не менее чем для половины 
орошаемых земель является неудовлетворительное мелиоративное их состояние. Результаты 
исследований и опытных работ показали, что для получения высокого урожая 
сельхозкультур недостаточно выполнения лишь агротехнических и агрохимических 
мероприятий. Важным условием повышения продуктивности почвы является улучшения 
всех составляющих свойств почв-физических, химических, биологических, агрохимических, 
позволяющие оптимизировать почвенные процессы в целом. Наиболее важными являются 
регулирование водно-солевого режима дренажом, промывками или промывным режимом 
орошения; разработка и внедрение оптимальных оросительных норм и поливного режима; 
повышение плодородия почв за счет внесение органических и минеральных удобрений; 
введения севооборотов травопольных и продовольственных культур и др.  

Исключительное и определяющее значение в успехе мелиорации, в геохимической 
судьбе солей и в продуктивности орошаемых земель имеет активный глубокий 
горизонтальный дренаж, его безупречная работа в сочетании с промывными поливами. Он 
может быть дополнительным к вертикальному дренажу. В числе различных средств, 
способов и приёмов борьбы с засолением почв, выработанных наукой и практическим 
опытом, исключительно важное значение имеют планировка и промывка орошаемых почв. 
Промывку следует проводит на фоне дренажа глубиной3-3,5 м и удельной протяженностью 
не менее 40-45 погонных м/га, чтобы обеспечить отток промывных  и сбросных вод далеко за 
пределами промываемой территории. Промывные нормы должны быть строго 
дифференцированы в зависимости от степени и типа засоления, механического состава и 
водопроницаемости почвогрунтов  с учетом водохозяйственной и почвенно-климатической 
обстановки каждого хозяйства, массива, района. 

Разработка эффективного метода улучшения качества воды в источниках орошения и 
оптимального регулирования водно-солевого режима засоленных почв всегда была и 
остаётся одной из основных задач рассолительной мелиорации. К настоящему времени 
высказано несколько идей-концепций о путях управлениях водном и солевым режимом 
орошаемых почв: 

1. Ослабление влияния грунтовых вод на почвы путем их искусственного 
дренирования и снижения уровня ниже критической глубины (6,7). 

2. Предотвращение подъема уровня грунтовых вод при орошении путем ограничения 
водоподачи на орошаемое земли и полного исключения фильтрационных потерь 
оросительных вод [8]. 

3. Обеспечение интенсивного промывного режима орошения до полного и глубокого 
опреснения почвогрунтов зоны аэрации и грунтовых вод и перевода снабжения растений 
водой на субирригацию, т.е. через грунтовые воды [9]. 

4. Оптимизация водно-солевого режима в соответствии с конкретными природными и 
почвенно-мелиоративными условиями объекта мелиорации [10, 11, 12, 13, 14]. 

Из перечисленных способов  управления водным и солевым режимом орошаемых 
почв наибольшего внимания, на наш взгляд заслуживают первый и особенно четвертый, 
включающей идеи трёх предыдущих, предполагая дифференциацию их в соответствии с 
природными условиями объекта мелиорации и поэтому считается более рациональным. 
Таким образом, оптимальной мелиоративный режим рассоления почв достигается 
тщательным учётом природных особенностей территории – степень её дренированности, 
засоленности почвогрунов зоны аэрации, солёности и напорности грунтовых вод, 
литологического строения грунтов и применением соответствующего им типа дренажа, 
промывок, режима орошения и др. При этом создается наилучший водно-солевой режим, 
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обеспечевающий максимальное рассоление почв и грунтовых вод при минимальных затратах 
оросительной воды. 

В начале 80-х годов в институте почвоведения и агрохимии разработаны четыре типа 
почвенно-мелиоративных режимов; автоморфный, полуавтоморфный, полугидроморфной и 
гидроморфный [15]. Они различаются между собой в основном по характеру увлажнения 
профиля почвогрунтов и в этой связи по водно-солевому режиму. Наиболее рациональным 
по затратам оросительной воды и наименее опасным в отношении возникновения и развития 
вторичного засоления почв считается автоморфный, наименее экономичным и более 
опасным в отношении вторичного засоления является гидроморфный. Полуавтоморфный и 
полугидроморфный режимы близки по этим показателям соответственно автоморфному и 
гидроморфному, занимают промежуточное положение. При использовании режимов 
мелиорации следует учитывать специфику природных и почвенно-мелиоративных условий 
районов (массивов). 

Автоморфный мелиоративный режим целесообразно проектировать для объектов с 
интенсивной естественной дренированностью территории, глубоким залеганием (более 15-20 
м) пресных (1-3 г/л) грунтовых вод, незасоленностью почвенного покрова и грунтов зоны 
аэрации. В этих случаях необходимость в дренаже отсутствует, но вся ирригационная сеть 
должна быть построена с применением гидроизоляционных средств. Для повышения КПД 
системы до 0,8-0,9 поливная и оросительная нормы должны быть рассчитаны только на 
увлажнение корнеобитаемого слоя почвы (до 1м). 

Полуавтоморфный мелиоративный режим проектируется для объектов с 
недостаточно интенсивной дренированностью земель, а следовательно с засоленностью 
почвенного покрова, грунтов зоны аэрации и минереализованностью (15-30 г/л) даже 
глубоко залегающих грунтовых вод (15-30 м). Если в данных литолого-гидрогеологических 
условиях эффективен вертикальный дренаж, то он является основным в мелиоративных 
мероприятиях наряду с гидроизоляционными покрытиями на ирригационной сети и не очень 
интенсивным промывным режимом орошения. 

Полугидроморфный мелиоративный режим проектируется и эффективен там, где 
литологическое строение грунтов и гидрологические условия не подходят для строительства 
вертикального дренажа, а основу при этом также составляют горизонтальный закрытый 
дренаж, довольно интенсивный промывной режим орошения и гидроизоляционные 
мероприятие на ирригационной сети. 

Гидроморфный мелиоративный режим может применяться и проектироваться лишь в 
некоторых случаях для сазовых областей, а чаще для нижних речных террас с быстро 
проточными и поэтому не минерализованными грунтовыми водами, с сазово-луговыми и 
аллювиально-луговыми незасоленными почвами. Основу его составляет относительно 
неглубокий (1,5-2,0 м) осушительный горизонтальный дренаж. 

Таким образом, вопросы выбора оптимальных мелиоративных режимов орошаемых 
почв решаются с учетом сложившихся природных и ирригационно-хозяйственных условий 
для каждой конкретной территории. В связи с этим возрастет роль почвенно-мелиоративного 
районирования. 
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Annotation. This article deals with studies of shearing and wool length of the main 

productive groups of Uzbek mutton-wool sheep, there are given dates about wool quality (56-58) 
and output of washed wool fiber (66-68 %). 

The calculation result shown, that wool productivity depends on sex, age and feeding level, 
and in this case the necessity of genetic potential searching and fulther selection work’s keeping 
with them is offered in mutton-wool sheep of Uzbekistan. 

 
Волосяной покров животных обладает определенными физическими свойствами и 

играет важную роль как в текстильной промышленности, так и в жизни (защитное) самих 
животных. Источником производства шерсти, являются овцы, поэтому натуральная овечья 
шерсть в сравнении с другими текстильными материалами весьма плохой проводник тепла, в 
силу чего одежда и другие изделия из шерсти находят широкое используются как 
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теплозащитное средство (Кийгиз, одеяло, ковры, а также домики-отав). Шерсть обладает 
высокой свойлачиваемостью, что позволяет изготовить из неё войлок и валяльную обувь. 

В разведении и использовании овец в 20 – ых годах прошлого столетия произошли 
заметные изменения, в мировом масштабе возрос спрос на кроссбредную шерсть, что 
отправным явилось моментом проведения селекционно-племенной работы в шерстном 
направлении и в результате которого и создано скороспелые мясо - шерстное направление в 
овцеводстве. 

Мясо - шерстное направление в овцеводстве весьма молодая и перспективная отрасль 
создана в зоне традиционного разведения грубошерстного овцеводства, где завоз и 
распространение мериносов в чистоте не имели успеха из-за сурового климата, 
требовательности самих мериносов к условиям содержания и отсутствия необходимой 
производственной и экономической базы. 

Работы по выведенного мясо-шерстного овцеводства проводились путем скрещивания 
местного грубошерстного материнского материала с завозными мериносовыми баранами 
породы прекос. 

Работы по выведенного мясо – шерстного овцеводства проводились и в горно-
предгорной зонах Узбекистана (Паркент, Бостанлык, Ахангаран), по руководством 
сотрудников Узбекского научно-исследовательского института животноводства. В 
результате проведённой, целенаправленной селекционно – племенной работы по 
скрещиванию местных курдючных маток джайдара с мериносовыми баранами прекос и 
линкольн в 1956-1958 годах в Бостанлыкской, Паркентской и Ахангаранской туманах 
Узбекистана был выведено Узбекский тип мясо – шерстных овец. 

Однако ныне в связи с внедрением экономических реформ в сельскохозяйственное 
производство и образованием новых форм хозяйствования во всех отраслях сельского 
хозяйства и в овцеводстве в частности в системе управления, производства продукции и 
землепользования произошли заметные сдвиги, что привело к сокращению площади 
пастбищ, что на наш взгляд оказал определенное влияние на отрасль мясо – шерстного 
овцеводства. Эти перемены привлекли наше внимания и побудили изучить шерстную 
продуктивность Узбекских мясо – шерстных овец в новых экономических условиях 
хозяйствования. 

Исследования проводились в 2016-2018 годах в период стрижки овец в фермерском 
хозяйстве Бойказан Ташкентского вилоята. Фермерское хозяйство Бойказон на сегодняшний 
день является одним из основных хозяйств по разведению Узбекских мясо-шерстных овец. В 
хозяйстве ныне имеется около 2000 голов овец из которых 800 голов составляют овцематки, 
составляющие основную производственную группу, остальное поголовье овец приходится 
на другие половозрастные группы. 

Для решения поставленной задачи нами в период проведения стрижки отбирались 
опытные партии рун и шерсти, где изучались показатель настрига, а также качество по 
общепринятой методике ВИЖа (1972). Данные по учёту показателей шерстной 
продуктивности приводим в 1 таблице. 

Таблица – 1.Показатель настрига и длины шерсти Узбекских мясо – шерстных 
овец 

Половозрастные 
группы овец 

Количество 
отобранных для 

исследования рун 

Настриг с 1 головы, 
кг 

Длина косицы 
шерсти, см 

среднее колебания среднее колебания 
Бараны 
производители 

83 4,4 3,8-6,3 15,0 12-20 

Матки 282 3,5 2,8-5,5 13,0 7-15 
Бараны в возрасте 
1 года 

162 3,4 2,5-4,7 14,5 10-18 

Ярки в возрасте 1 
года 

270 3,3 1,9-5,0 12,5 10-15 
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Данные таблицы показывают, что настриг шерсти и её длина зависит от пола и 
возраста изучаемых овец. Относительно лучшим настригом (4,4) и длиной шерсти (15,0) 
оказались взрослые бараны производители, в убывающем порядке за ними следуют бараны в 
возрасте 1 года, матки и ярки до 1 года. 

Кроме показателей настрига и длины мы изучали также выход мытого волокна и 
качество шерсти. В результате которых установили, что выход мытого волокна у разных 
половозрастных групп Узбекских мясо-шерстных овец колеблется в пределах 66-68 %, а 
качество полученной шерсти (по тонине) в основном относится к 56-58 качеству. 

На основе проведенных исследований пришли к выводу, что шерстная 
продуктивность и её качество зависит от уровня кормления, пола, возраста и условиях с 
уменьшением пастбищ необходимо изыскать варианты или генетический потенциал (овец) 
которые в экстремальных условиях отличаются лучшими показателями продуктивности и 
требуют поиска целенаправленного ведения селекционно-племенные работы в разведении 
мясо-шерстных овец. 
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Abstract. The article presents long-term studies of the processes of soil formation, ameliorative 
properties of irrigated soils in the basin of the river Zarafshan, which is a geostructural 
intermountain basin filled with alluvium. The soil-ameliorative state of soil soils is characterized by 
taking into account natural conditions and anthropogenic factors, the causes, regularities in the 
formation and geographical distribution of saline soils are revealed. The regional features of salt 
accumulation, intensity and direction of the processes of salinization and desalination of soils are 
established. A clear dependence of salt accumulation is shown in connection with the dynamics of 
changes in the depth and mineralization of groundwater. 
Key words: Irrigated soils, groundwater, salinity, salt accumulation, ameliorative condition, 
melioration. 

 
Аннотация. В статье изложены многолетние исследования процессов почвообразования, 
мелиоративных свойств орошаемых почв бассейна р. Зарафшан, представляющий собой 
геоструктурную межгорную впадину заполненную аллювием. О характеризировано 
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почвенно-мелиоративное состояние почвогрунтов с учетом природных условий и 
антропогенных факторов, выявлено причины, закономерности формирования и 
географического распространения засоленных почв. Установлено региональные 
особенности соленакопления, интенсивность и направленность процессов засоления и 
рассоления почв. Показано чёткая зависимость соленакопления в связи с динамикой 
изменения глубины залегания и минерализации грунтовых вод.     
Ключевые слова: Орошаемые почвы, грунтовые воды, засоление, соленакопление, 
мелиоративное состояние, мелиорация. 
Введение 

Среди зон орошаемого земледелия, зона хлопководство занимает особое место, а в 
аридных районах Узбекистана рост урожайности сельскохозяйственный культур наряду с 
природными факторами определяется и техническим уровнем действующих инженерно-
гидромелиоративных систем, эффективностью использования орошаемых земель и 
мелиоративным их состоянием. 
  Несмотря на сравнительно низкий процент земель, используемых в орошаемом 
земледелии, бассейн р. Зарафшан имеет большой удельный вес в хлопководстве республики. 
В настоящее время здесь производится около 10-12 % всей хлопковой продукции 
Узбекистана. Земельные просторы и благоприятные климатические условия при 
соответствующей обеспечении оросительной водой дают возможность значительно поднять 
удельный вес этой территории в хлопководстве. За последние 25-30 лет здесь было освоено 
только в ныне орошаемой зоне и прилегающих к ней частях около 40000 га. В пределах 
орошаемой  зоны ещё имеется около 80000 га пригодных для орошения целинных и 
залежных земель [27]. 
 Бассейн р. Зарафшан (Бухарская и Навоийская области) расположены в Туранской 
фации [5, 6], или провинции [17], занимая центральную част Средней Азии. На севере они 
граничат с республикой Казакстан на юге Туркменской республикой, на западе республикой 
Каракалпакстан, на востоке – С Казахской республикой Самаркандской и Кашкадарьинской 
областями Узбекистана.    
 В настоящее время перед орошаемым земледелием стоят большие задачи по подъему 
урожайности сельскохозяйственных культур и увеличению его продуктивности. Избыточное 
засоление почв – это тот главный барьер, который на больших площадях не позволяет 
шагнуть от урожаев хлопка-сырца в 12-15ц/га до нормальных величин 28-30 ц/га, от низкой 
окупаемости труда земледельцев к более высокой. Поэтому приёмы и методы мелиорации 
засоленных почв, методы повешения их плородория в связи с отсутствием  до сегодняшнего 
дня ещё готовых стандартных рецептов коренного улучшения мелиоративного состояния 
почв требуют для каждых конкретных условий находить оптимальное решение, 
заключающиеся в изменений их водно-солевого режима и баланса грунтовых вод и должны 
опираться на комплекс научных исследование, на результаты полевых наблюдений и  
экспериментов, а также обобщения опыта практики.  
 Оптимальное (желаемый) водно-солевой режим засоленных почв достигается путем 
тщательного учёта природных особенностей территории: степени её естественной 
дренированности, засолённости почвогрунтов в зоны аэрации, минерализованности и 
напорности грунтовых вод, механического состава и литологического строения грунтов зоны 
насышения и др., сообразно с которыми определяется и проектируется тип дренажа 
(горизонтальный, вертикальный и комбинированный) вид промывок (капитальный или 
облегченный), тип режима орошения (все поливы должны быт промывными или разрежено 
промывными). При соблюдении этих положений создаётся оптимально – рациональный 
водно-солевой режим, обеспечивающих максимальное рассоление засоленных почв и 
опреснение грунтовых вод при минимальных затратах труда и дефицитной оросительной 
воды. 
 
 



346 

 Объект и методика исследование 
 Объектом исследования служили орошаемые почвы бассейна р. Зарафшан в пределах 
территории Самаркандской, Навоийской и Бухарской областей, расположенные в различных 
литолого-геоморфологических, гидрогеологических, почвенно-климатических и 
ирригационно-хозяйственных условиях и заметно отличающиеся между собой по строению 
рельефа, генезису почвообразующих пород, механическому и минералогическому составу, 
водно-физическим, физико-химическим, химическим, агрохимическим и мелиоративным 
свойствам, степеням интенсивности и общей направленности процессов засоления и 
рассоления, а также уровнем плодородия почв и др.  
 С учётом природных и антропогенно-хозяйственных условий выбраны опорные (и 
ключевы) хозяйства, расположенных в десяти админстративных районах по природным 
условиям и почвенно-мелиоративным свойствам которых, характерны для обширной 
пустынной и  полупустынной зонам республики Узбекистан а также для районов развитого 
орошения среднего и нежнего течения р. Зарафшан. 
 Основу методики исследований составляют сравнительно-географические, почвенно-
гидрогеогические, почвенно-геохимические и лабораторно-аналитические методы, методы 
«Ключевых площадок» и экспертно-аналитические оценки современно мелиоративного 
состояния орошаемых почв. Внедрено системно-структурный подход в изучении генезиса 
засоленных почв и использован при этом метод тщательного морфологического анализа 
земной поверхности вполне оригинальный метод  пластики рельефа территории, дающей 
возможность не только охарактеризовать территорию по формам мезо и микрорельефа, но и 
вполне  аргументированно подразделить территорию по её генезису, пространственному 
проявлению и географическому распростронению засоленных почв в условиях литолого-
фильтрационной изменчивости водовмещающей среды, а также позволит вполне уверенно и 
высокой точностью осуществить почвенно-мелиоративное и гидрогеолого-мелиоративное 
районирование всей территории Зарафшанской долины. 
 Описываемая территория согласно почвенно-климатическому районированию 
Узбекистана в сельскохозяйственных целях входит в Зарафшанский округ. Округ приурочен 
к бассейну реки Зарафшан, ограниченному с севера и юга невысокими горными хребтами и 
открытому на запад в пустыню. Территория округа в админстративном отношении находится 
в Бухарской, Самаркандской и частично Навоийской областях. В связи со значительным 
перепадом высот среднегодовая температура колеблется в пределах 11,6-15,1о, сумма 
эффективных температур в сероземной части – 2040-2330о, в пустынной – 2530-2840о. Около 
половины зим (42-54%) на светлых сероземах и 52-54 % в пустынной зоне, относится к числу 
вегетационных. Период с температурами выше +10о в пустынной и сероземной зоне 200-225 
дней. 
 Западной равнинной частью округ входит в центральную подзону пустынной зоны, 
восточная - представлена сероземным поясом и в меньшей мере – поясом коричневых почв. 
В округе развито поливное земледелие на орошаемых типичных и светлых сероземах и 
луговых почвах сероземного пояса в верхнем отрезке долины (в пределах Самаркандской 
области) и на орошаемых луговых почвах пустынной зоны систематически промываемых – в 
нижнем отрезке бассейна (хлопок, люцерна, рис, пшеница, сорго садово-виноградных и 
другие культуры). Широко также развито богарное земледелие, сосредаточенное на 
подгорных лессовых равниннах преимущественно с типичными сероземами в восточной 
части округа.  
 Долину Зарафшана разделяют на четыре геоморфологических района, существенно 
различающихся по стрению рельефа и характера четвертичных отложений: 1) Самаркандская 
котловина, 2) Бухарская субаэральная дельта, 3) Каракульская субаэральная дельта, и 4) 
Навои – Канимехский оазис.                           

Навои – Канимехский оазис занимают юга – западную окраину Зарафшанской 
котловины, ограниченной с юга отрогами Зарафшанского, а ссвера – Туркестанского 
хребтов, в этой части носящих название Зерабулакских и Нуратинских гор. Однако 



バѲ

347 

собственно горных хребты к оазису нигде не примыкают. Он ограничен с севера 
пролювиально – делювиальной подгорной покатостью оформированной потоками, 
стекавшими с гор Каратау, с юга – третичным плато Автобачи и пролювиально – 
делювиално – равнинно – волнистой покатостью, об разованной водными потоками, 
стекавшими  с гор Азкамар (Зерабулакской горной системы), постепенно сливающимися с 
третичным Кызылтепинским плато. 

Бухарская дельта (оазис) ограничен от Навои-Канимехского Хазаринской тесниной, 
врезанной в третичное отложения Автобачинского и Кзылтепинского плато. Он является 
первой субаэральной дельтой Зарафшана, рассматриваемой [14] как переходное образование 
между широкой аллювиальной равнинной и дельтой. Протяженность этого оазиса около 80 
км, максимальная ширина – около 50 км. Границами его служат: на востоке Хазаринская 
теснина, на юго-западе Джангарская горловина, на севере Кзылкум и Автобачинское плато, 
на юге и юго-западе – Куюмазарское, Кзылтепинское и Дауханское плато.     

Каракульская дельта (оазис) расположен в меньшей по размерам и более молодой по 
возрасту [14] собственно субаэральной дельте Зарафшана, развитой за Джангарской 
горловиной, врезенной в тело Каракульского плато. Оазис ограничен с севера – востока 
Каракульским плато с Джангарской горловиной, с севара – песками Кызылкум и 
Каракульским плато, с юго-запада песками Сундукли, примыкающими к третичной гряде, 
отделяющей долину Зарафшана  от долины среднего течения Амударьи. Оазис открыт 
только но юго-восток к Денгизкульскому понижению (в прошлом  озеру), к уровню 
которого, по – видимому, была сформировано Каракульская дельта. Это понижение ныне 
представляет собой огромную солончаковую впадину, являющуюся основным оазисом для 
приёма дренажных вод. 

Самаркандская котловина (оазис) начинается у выхода Зарафшана из узкой 
Пенджикентской долины. Ширина её на востоке 40 км, на западе – 10-15км. В пределах её 
выделяют три террасы, не считая узкое (0,5-1 км) галечниковой и песчаной поймы. Ниже 
Самарканда Зарафшан разделяется на два русла – Акдарью и Карадарью, между которыми 
расположен остров Мианколь. Около поселка Хатырчи в суженной части долины реки снова 
сливаются в один поток.               

Результаты и обсуждение 
Громадная роль грунтовых вод во вторичном  засолении почв орошаемой зоны 

средней Азии установлена различными исследователями [3, 23, 4, 14, 13, 15, 16, 10, 11, 18, 8, 
9, 24, 19, 20, 12, 21, 22, 25, 7, 1, 2, 27] и сущность установленных положений сводиться к 
тому, что поднимаемые орошением грунтовые воды, служат неисся комым источником 
солей, который  в условиях местного жаркого и сухого климата капиллярными токами 
перемешаются в корнеобитаемые слои почв, приводя их к вторичному засолению. 

Исследования показали что, грунтовые воды среднего и нижнего течения р. Зарафшан 
в зависимости от условий рельефа, литолого-геоморфологического строения, степени и 
искусственной дренированности территорий и технического состояния гидромелиоративных 
систем, а также вида возделываемых культур залегают на различных глубинах, а 
минерализация их колеблется в широких пределах от пресных до сильноминерализованных 
(табл.1).  

Питание подземных вод происходит за счёт атмосферных осадков, выпадающих на 
площади равнин, а также за счёт подземного стока со стороны гор и фильтрации вод из саев, 
прорезающих предгорную равнину. В периферийной части конусов вынося (на орошаемой 
части) подземные воды в значительной мере питаются из каналов и с орошаемых площадей. 
Подземные воды из-за повышенной минерализации не используются в орошаемом 
земледелии. Уровень грунтовых вод изученных территорий бассейна р. Зарафшан в целом 
залегают близко к поверхности земли и составляют в вегетационный период в пределах 1,25-
1,75 м. 

Степень минерализации грунтовых вод на территории Навоийской и Бухарской 
областях сильно варьирует. В Навои-Канимехском оазис она колеблется в основном от 2 до 
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10г/л, в Бухарском от 1,6 до 10,8 и  Каракульском от 3 до 15 г/л, наиболее высокая 
минерализация характерна для Каганского и Каракульского районов Бухарской области, где 
на залежных и пустующих периферийных участках увеличивается до 20-50 г/л и более.                      

На интенсивно орошаемых массивах преобладает сульфатный и хлоридно – 
сульфатный типы минерализации, а на периферии, где грунтовые воды находится в условиях 
замедленного стока, минерализация носит пестрый характер. Слабый отток грунтовых вод, 
близкое залегание их и  интенсивный расход на испарение усиливают соленакопление в 
почвах, особенно в нижнем течении р. Зарафшан и способствует развитию многочисленных 
вариантов засоленных почв и соланчаков. 

Завышенные оросительные нормы (12-14 тыс.м3/га) применяемые до сих пор во 
многих хозяйствах областей в условиях слабой естественной и искусственной 
дренированности территории способствовали довольно быстрому смыканию 
инфильтрационных поливных вод с грунтовыми и резкому подъёму уровня последних и 
соответственно к интенсивному соленакоплению и следовательно к общему 
неблагополучному мелиоративному состоянию орошаемых земель. Уровень грунтовых вод 
тем не менее, в результате искусственного дренирования территории частично удерживается 
ниже критической глубины (<2,5 м). В то же время в основной части орошаемой территории 
под влиянием орошения в вегетационный периоды формируется второй уровень 
ирригационно-грунтовых вод, имеющих довольно повышенную минерализацию и 
создающий солончаковый процесс в почвах. 

 
Таблица 1. Глубина залегания, минерализация и химический состав грунтовых вод. 

№ 
Разреза 

 

Глубина, 
см 

Плотный 
остаток 

HCO3 CI SO4 Ca Mg Na Засоление 
 

г/л тип степень 
Самаркандская область 

24. 130 1,830 0,476 0,042 0,816 0,160 0,091 0,241 С Слабо 
25. 145 0,970 0,409 0,028 0,432 0,100 0,085 0,103 С Пресный 
26. 170 2,130 0,159 0,021 0,272 0,270 0,049 0,279 С Слабо 
22. 120 1,460 0,317 0,042 0,792 0,110 0,098 0,214 С Слабо 
35. 115 3,450 0,177 0,378 1,656 0,320 0,220 0,320 Х-с Средне 
39. 135 4,270 0,329 0,406 2,184 0,270 0,354 0,453 Х-с Средне 
34. 165 3,940 0,604 0,266 2,040 0,490 0,384 0,087 С Слабо 
36. 130 3,280 0,399 0,301 1,624 0,316 0,273 0,243 Х-с Средне 
12. 120 1,260 0,128 0,084 0,648 0,130 0,079 0,114 С Слабо 
14. 160 3,440 0,328 0,200 1,824 0,130 0,140 0,748 С средне 
20. 190 0,880 0,213 0,259 0,456 0,060 0,098 0,080 С Пресный 

Навоийская область 
41. 200 1,350 0,396 0,070 0,672 0,100 0,134 0,147 С Слабо 
42. 135 1,080 0,311 0,035 0,528 0,080 0,073 0,162 С Слабо 
44. 80 1,480 0,348 0,042 0,792 0,050 0,122 0,249 С Слабо 
45. 60 4,400 0,555 0,252 2,400 0,130 0,281 0,840 С Средне 
47. 120 5,640 0,793 0,664 2,532 0,226 0,317 1,082 С Средне 

 Бухарская область 
1. 140 10,200 0,579 1,155 4,965 0,480 0,823 1,236 Х-с Сильно 
2. 180 3,400 0,335 0,630 1,250 0,230 0,226 0,441 Х-с Средне 
5. 190 4,860 0,116 0,490 2,447 0,530 0,250 0,465 Х-с Средне 
8. 160 8,790 0,164 0,176 4,143 0,500 0,543 1,206 Х-с Средне 

10. 210 4,590 0,164 0,560 2,189 0,570 0,201 0,438 Х-с Средне 
12. 150 6,470 0,427 1,015 2,773 0,580 0,287 0,937 Х-с Средне 
16. 170 9,340 0,262 0,987 4,719 0,470 0,628 1,269 Х-с Средне 
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20. 165 3,700 0,531 0,490 1,559 0,270 0,213 0,551 Х-с Средне 
21. 200 1,600 0,274 0,203 0,666 0,170 0,085 0,197 Х-с Слабо 
23. 170 6,070 0,421 0,861 2,653 0,450 0,355 0,836 Х-с Средне 
25. 210 4,500 0,390 0,763 1,777 0,150 0,360 0,639 Х-с Средне 
43. 200 6,050 0,286 0,819 2,810 0,550 0,329 0,730 Х-с Средне 
45. 170 10,80 0,219 1,568 4,978 0,490 0,720 1,557 Х-с Сильно 
42. 160 5,620 0,329 0,476 3,044 0,460 0,317 0,761 Х-с Средне 

Примечание: С – сульфатный, ХС – хлоридно-сульфатный. 
Рассматриваемая средняя и нижная течения Зарафшана относиться к пустынной  

(Бухарская и Навоийская области) зоне и сероземному поясу (Самаркандская область) с 
жарким засушливым климатом, где естественно исторический процесс развития территории 
приводит к интенсивному накоплению солей в почвах, грунтах и грунтовых водах. Этому 
способствует соответственно, большое разнообразие природных и ирригационно-
хозяйственных условий орошаемой зоны областей, которые обусловливает значительное 
разнообразие как качественного и количественного состава солевых скоплений, так и 
интенсивности и общего направления процесса засоления почв. 

Общие условия формирования грунтовых вод в значительной части изученной 
территории, почти застойный их характер, питание за счёт инфильтрации из оросительной 
(гидрографической) сети и с орошаемых полей и потеря, главным образом, путем испарения 
и транспирации растениями определяет здесь направление солевого баланса.      

 
Таблица 2. Содержание плотного остатка, хлора и сульфатов в орошаемых луговых 

почвах. 
 
№ 
Раз
рез
а  
 

Глубина
, 

см 

Плот-
ный 

остато
к 

CI SO4 Тип 
засо-
ления 

№ 
Разре

з-а 

Глубин
а, 
см 

Плот-
ный 

остато
к 

CI SO4 Тип 
засо-
лени

я 

  % %    % % 
9. 0-30 

30-50 
50-85 

85-120 
120-160 

0,210 
0,205 
0,180 
0,280 
0,270 

0,04
2 
0,02
8 
0,02
4 
0,02
4 
0,02
8 

0,09
0 
0,09
2 
0,08
8 
0,14
2 
0,13
6 

Х-С 
Х-С 
Х-С 
Х-С 
Х-С 

7. 0-30 
30-47 

47-100 
100-
142 
142-
200 

2,560 
1,125 
1,250 
0,435 
0,580 

0,584 
0,105 
0,047 
0,056 
0,052 

0,80
2 
0,52
4 
0,73
2 
0,16
7 
0,29
2 

Х-С 
Х-С 
Х-С 
Х-С 
Х-С 

19. 0-26 
26-37 
37-85 

85-155 
155-200 

0,385 
0,315 
0,265 
0,160 
0,220 

0,03
1 
0,02
4 
0,01
4 
0,01
0 
0,01
4 

0,20
4 
0,16
4 
0,15
4 
0,08
6 
0,11
5 

С 
С 
С 
С 
С 

11. 0-34 
34-50 
50-86 

86-155 
155-
200 

2,680 
0,545 
0,260 
0,560 
0,375 

0,717 
0,035 
0,024 
0,036 
0,021 

0,72
8 
0,25
5 
0,10
5 
0,26
7 
0,17
7 

С-Х 
С 

Х-С 
Х-С 

С 
 

26. 0-25 
25-52 

0,620 
0,585 

0,09
1 

0,29
0 

Х-С 
Х-С 

45. 0-30 
30-43 

3,110 
2,050 

0,458 
0,178 

1,38
4 

Х-С 
Х-С 
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52-95 
95-135 

0,255 
0,525 

0,05
9 
0,01
7 
0,01
7 

0,27
6 
0,11
5 
0,30
0 

Х-С 
С 

43-68 
68-120 

120-
180 

1,125 
0,590 
0,645 

0,063 
0,042 
0,049 

1,04
8 
0,62
7 
0,32
1 
0,34
5 

С 
С 
С 

21. 0-23 
23-45 
45-71 

71-105 
105-155 

0,725 
0,740 
0,630 
0,350 
0,270 
 

0,02
1 
0,02
1 
0,01
7 
0,03
8 
0,02
4 

0,40
0 
0,42
0 
0,35
0 
0,14
8 
0,13
6 
 

С 
С 
С 
С 
С 

24. 0-36 
36-53 
53-92 

92-130 
130-
170 

4,055 
0,715 
0,430 
0,390 
0,345 

1,197 
0,087 
0,045 
0,031 
0,035 

0,95
8 
0,31
5 
0,18
1 
0,17
5 
0,14
6 

С-Х 
Х-С 
Х-С 
Х-С 
Х-С 

5. 0-30 
30-56 
56-80 

80-145 

1,390 
1,620 
0,495 
0,460 

0,25
9 
0,29
4 
0,07
0 
0,06
3 

0,50
2 
0,60
5 
0,17
1 
0,17
1 

Х-С 
Х-С 
Х-С 
Х-С 

8. 0-32 
32-52 
52-96 

96-145 
145-
200 

4,929 
0,800 
0,815 
0,770 
0,555 

1,400 
0,091 
0,035 
0,042 
0,035 

1,34
7 
0,37
2 
0,45
5 
0,43
2 
0,30
4 

С-Х 
Х-С 

С 
С 
С 

1. 0-30 
30-54 
54-96 

96-148 
148-200 

1,810 
0,910 
0,535 
0,390 
0,340 

0,39
2 
0,10
1 
0,03
80,0
38 
0,03
2 

0,57
6 
0,35
6 
0,25
3 
0,15
4 
0,14
2 

Х-С 
Х-С 
Х-С 
Х-С 
Х-С 

27. 0-32 
32-65 
65-95 

95-155 
155-
200 

0,645 
8,750 
0,670 
0,235 
0,270 

0,105 
2,786 
0,185 
0,056 
0,073 

0,26
1 
2,41
5 
0,17
9 
0,05
7 
0,04
7 

Х-С 
С-Х 
С-Х 
С-Х 
С-Х 

 
И так анализами многочисленных данных установлены, что пестрота засоления в 

изученных орошаемых почвах наблюдается как по профилю почвогрунтов, так и в 
пространстве, проявляясь чередованием незасоленных (промытых) и слабо засоленных почв 
со средними, сильными, а иногда очень сильнозасоленными. Среди обследованных почв 
можно выделит все возможное варианты как по степени и типу засоления, так и по 
положению солевого горизонта (табл. 2). По глубине залегания солевого горизонта (солевого 
максимума) его мощности и степени засоления почвы представляют большое разнообразие, 
определяемое, в основном, климатическими и почвенно-мелиоративными, а также 
ирригационно-хозяйственными условиями территорий.  

Среди изученных орошаемых луговых пустынных и сероземных почв, кроме 
обычных, широка распростроненных солончаковых почв, выделяются солончаковатые и 
незасоленные почвы. Количество солей по профилю солончаковатых почв различное, чаще с 
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несколькими максимумами второго порядка в слоях тяжелого механического состава. 
Отсутствие водка- растворимых солей в некоторых солончаковатых почв до глубины 1,0 -1,5 
м. объясняется их вымыванием промывными поливами и атмосферными осадками, а 
засоленные ниже этой глубины – капиллярным выносом  (подъёмом) из грунтовых вод. 

Представленные в таблице 2. данные показываются, что содержание 
воднорастворимых  солей в орошаемых луговых почвах колеблется в очень широких 
пределах с содержанием легкорастворимых солей по плотному остатку от 0,1-0,2 % до 
сильнозасоленных с содержанием солей 2-3%, не редко встречаются почвы засоленные до 
степени солончаков (>3,0 %). По содержанию легкорастворимых солей в пахотном горизонте 
описываемые почвы относятся в основном, к средне и сильнозасоленным, в значительной 
площади сероземного пояса встречаются почвы со слабой степенью засоления. Однако 
нередко наблюдается солончаковые почвы пустынной зоны с содержанием солей от 3 до 7-8 
%, при содержании хлора 1,2 – 1,4 и сульфатов 1,0-1,3%. При содержании солей 8,750% 
количество хлора составляет 2,786% (разр. №27). 

По характеру засоления, изученные луговые почвы в основном хлоридно-сульфатные, 
сульфатные, нередко сульфатно-хлоридные. Хлоридно-сульфатный тип засоления, 
характерный обычно для слабо и средне засоленных почв. Остаётся таким же и при сильном 
и очень сильном их засолении (табл. 2). Большое разнообразие представляют описываемые 
почвы и по качественному составу солей. При низких степенях засоления почв. Основное 
место принадлежит сульфатам кальция, магния и натрия в меньшей мере хлоридам натрия и 
бикарбонатом кальция. С повышением засоления сульфатный и хлоридно-сульфатный типы 
засоления переходят в сульфатно-хлоридные, соответственно в составе солей преобладает 
хлористый натрий. 

Заключение 
 1. Сложные литолого-геоморфологическое и гидрогеологическое, климатическое, 
почвенно-мелиоративное условия накладывали в исследованной территории существенный 
отпечаток на почвенный покров, в результате сформировались своеобразные сероземные и 
пустынные почвы, характерные для бассейна р. Зарафшан. В её пределах имеются 
разновозрастные аллювиальные террасы, подгорных равнины, конусы выносов, современные 
и древные дельты, останцовые плато и возвышенности, широкие депрессии равнин, резко 
отличающиеся по условиям и типам соленакопления и характеру вторичного засоления в 
связи с орошением. 
 2. Сложность геологического и литолого-геоморфологического строения территории 
вызвало чрезвычайное разнообразие ее гидрогеологических условий. Грунтовые воды в 
различных по давности освоения и стрению территориях имеют разные источники питания, 
глубину залегания, минерализацию, химизм засоления почв и др. Гидрогеологические 
условия здесь способствует тому, что образовавшиеся подземные воды, а также большое 
количество поверхностных поливных вод не имеют достаточного оттока и расходуются 
главным образом на испарение и транспирацию, что создаёт предпосылки для развития 
солончакового процесса, особенно интенсивно на слабодренированных землях. 
 3. Неудовлетворительное мелиоративное состояния орошаемых почв преоблодающей 
части территории р. Зарафшан объясняется во многом, существенными недостатками в 
эксплуатации оросительной, особенно коллекторно-дренажной сети. Техническое 
несовершенство гидромелиоративной систем, ненормированное и неконтролируемые 
водопользование вызывает огромный перерасход пресное воды. Солевой баланс 
бездренажных и не достаточно дренированных землях меняется с каждым годом в 
неблагоприятную сторону соленакопление, что связано с испарением близких к поверхности 
минерализованных грунтовых вод. 

4. Орошаемые почвы бассейна р. Зарафшан засолены в различной степени с 
преоблоданием средне и сильного засоления в Бухарской области и слабо-, средне, местами 
сильным засолением в Навоийской и Самаркандской областях. Мелиоративное благополучие 
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орошаемых земель в орошаемой части исследованной территории не устойчивое, т.е. на этих 
землях грунтовые воды остаются средне (3-10г/л) и сильно (>10 г/л) минерализованной. 
   5. Количество накопившихся в почвах легкорастворимых солей описываемой территории 
пока ещё сравнительно не велико, но она будет постепенно возрастать, если не принять 
срочных мелиоративных мер. Однако полученные материалы позволяют  оценить почвенно-
мелиоративны условия орошаемой зоны бассейна р. Зарафшан как относительно 
благоприятный для успешного и эффективного ведения орошаемого земледелия, хотя в 
каждом хозяйстве (районе) имеются значительные площади средне-, сильнозасоленных почв. 
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Abstract. The article in the history of irrigating agriculture there are many cases where due 

to the strong salinity crop is so inferior that it doesn’t justify costs incurred in the production of 
crops. This type of land belonged to the category of unfit and were left without a suitable culture. 
Land turned into unusable and often left out of use for irrigation of crops, thus among the irrigated 
tracts of land were formed many fallow, deposits and other idle land. The complex lithological-
geomorphological, hydrogeological, soil, and climatic conditions of the lower reaches aral region, 
combined with human economic activity, impose here a significant imprint on the soil cover 
characteristic of this region. The diversity of salinization is observed both in the profile of the soil 
grounds and in the range, among them various variants can be distinguished in both the degree and 
type of salinization, and in the position of the salt horizon. The relic and modern salt making in soils 
of different genesis and prescription of irrigation in the Republic Karakalpakiya are analyzed, the 
salinity of the irrigated land fund is given, and recommendations are given on the regulation of the 
water-salt regime and the improvement of the ameliorative state of the irrigated soils. 

Ключевая слова: проблемы мелиорации, экологии почв, аральского региона, 
орошаемые  почвы, грунтовые воды, деградация, водные ресурсы, коллекторно-дренажная 
сеть, замельный фонд, вторичные засоления, почвенного плодородия, экологическая 
ситуация. 

Резюме. В статье в истории орошаемого земледелия известно много случаев когда по 
причине сильного засоления почв урожай оказывались настолько низшим, что не 
оправдывали затрат, произведенных на возделывание культур. Такие земли относились к 
категории непригодных и оставлялись без использования под культуры. Земли из пригодных 
превращались в непригодные и также часто оставлялись вне использование под орошаемой 
культуры, таким образом среди староорошаемых земельных массивов образовались много 
перелогов, залежей и других пустующих земель. Сложное литолого-геоморфологические, 
гидрогеологические, почвенные и климатические условия аральского региона в сочетании с 
хозяйственной деятельности человека накладывали здесь существенный отпечаток на 
почвенный покров, характерный для этого региона. Пестрота засоления наблюдается как по 
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профилю почвогрунтов, так и в пронстранстве, среди них можно выделить всевозможные 
варианты как по степени и типу засоления, так и по положению солевого горизонта. 
Анализированы реликтового и современного соленокопления в почвах разного генезиса и 
давности орошения Республики Каракалпакстана, приведены данные орошаемого 
земельного фонда по засолению, даны рекомендации по регулированию водно-солевого 
режима и улучшению мелиоративного состояния орошаемых почв. 

 
 

Введение.Почвы современной (Приаральской) дельты формировались до последних 
лет в полосе впадения реки в море на отложениях разного генезиса: морских осадках дна 
Арала и дельтовых отложениях Амударьи. Особую тревогу вызывает то, что во многих 
хлопкосеющих районах, в частности в Республики Каракалпакстан и Хорезмской области 
резко ухудшилось мелиоративное состояние земель: поднялся уровень грунтовых вод, 
усилились процессы вторичного засоления и заболачивания. Теперь в районах низовьев 
Амударьи промывку засоленных почв проводят вместо 3-4 раз 5-6, а на отдельных полях 
даже 7 раз. Из-за вторичного засоления и заболачивания гибнут в большом количестве 
древесные и плодовые деревья, тысячи и тысячи гектаров земельных площадей выпадают из 
сельскохозяйственного оборота. Затраты на производство сельскохозяйственной продукции 
непрерывно растут (Камалов 1998).   
 Общая площадь засоленных почв в Республики Узбекистан составляет порядка 1956,8 тыс. 
га, что равно 59,1 % общих посевных (3313,1 га) площадей (МС и Вх Руз, 2016). Процессы 
засоления почв создают большие трудности и ограничивают развитие сельского хозяйства. 
Наиболее подвержены засолению почвы низовьев Амударьи, Бухарской, Навоийнской, 
Сырдарьинской, Джизакской областей и Центральный Ферганы. Хотя большая часть этих 
земель обеспечена коллекторно-дренажной сетью, для их промывии и оздоровления 
требуется дополнительное количество пресной воды.  
 Техническое несовершенство оросительных и дренажных систем, ненормированное и 
неконтролируемое водопользование вызвали огромный перерасход пресный воды (в 2-3 раза 
ваше нормы). Это привело к практически повсеместному подъёму уровня грунтовых (часто 
минерализованных) вод на орошаемых землях и вызвала широкое распространение 
процессов вторичного засоления почв и снижение их продуктивности. В настоящее время на 
60 % площади уровень грунтовых вод находится выше 3м. Господствует поверхностный 
способ полива, оросительная сеть преимущественно в земляном русле. 

Почв Центральный Азии по сравнению с почвами других зон бывшего Советского 
Союза бедны органическим веществом, что связано с условиями почвообразования – 
сухостью климата, характером выпадающих осадков, высокими температурами, слабым 
развитием растительного покрова и т. д. Под влиянием орошения эти факторы значительно 
изменяются, но специфичность гидротермических условий Центральный Азии сохраняется, 
и в процессе почвообразования минерализация вещества не замедляется, а ускоряется. 
Засоленные почвы различной степени засоления требуют различных подходов для 
улучшения свойств, их улучшение тесно связано с гидромелиоративными, 
агромелиоративными и агротехническими мероприятиями. Только с помощью комплексных 
мероприятий по реконструкции и строительству совершенных оросительных и дренажных 
систем с опреснением дренажного стока можно создать замкнутые и полузамкнутые системы 
водопользования с экологически чистимы технологиями сельскохозяйственного 
производства в орошаемом земледелии. 

Области высокой засоленности почв в верховьях основных рек – в Таджикистане и 
Киргизской Республике – сравнительно малы. Наиболее сильно страдают от проблем 
засоления почв государства в нижнем течении рек – Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. 

Объектом исследования послужили орошаемые луговые и болотно-луговые 
пустынные аллювиальные почвы Аральского региона. 
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В орошаемом земледелии новоосвоенные болотно-луговые и лугово-болотные почвы 
Аральского региона.  

Результаты исследования и их обсуждение 
В настоящее время можно утверждать, что орошение, особенно избыточные поливы  

или поливы минерализованными водами в связи с нехваткой речных вод, приводило к 
развитию деградационных почвенных процессов и к снижению природного почвенного 
плодородия, а также к ухудшению экологических условий на землях, низовьев Амударьи. 

Из обследованных “Госиомземгеодезкодастром” Руз.  2418585 га орошаемых земель, 
плашоди засоленных почв в различной степени засоления составляет 1.743.623 га или 72,1 % 
средне, сильно и очень засоленных почвы занимают 33,6 % от общих обследованных и 46,7 
% от общих засоленных площадей (Ўзбекистон суғориладиган тупроқларининг мелиоратив 
ҳолати ва уларни яхшилаш, 2018). 

 Территория Республики Узбекистан составляющая часть Аральского региона 
отличается огромным разнообразием природно-почвенно-климатических условий и 
факторов почвообразования. Здесь встречаются ряд природных зон-горную, подгорно-
предгорную и пустынную. Всем им свойственны свои особенности почвенного покрова и 
кроме того, в соответствии с ними в каждом регионе сложились традиционных формы 
ведения сельского хозяйства. Основные из них орошаемое земледелие в оазисах пустынной 
зоны и на подгорных равнинах, богарное в предгорьях, пастбищное животноводство в 
пустынной зоне и высокогорьях. В горных районах как обычно – традиционно горное 
лесоводства. Земля наиболее интенсивно используется в земледелье–четких районах, 
особенно в орошаемых оазисах.   

А.Н. Розанов (1951) считает, что одной из характерных особенностей 
сероземообразования является высокая биогенность почвенного процесса с чрезвычайно 
интенсивно протекающими процессами разложения, гумификации и минерализации не 
только свежих органических остатков, попадающих в почву, но и гумусовых веществ. 
 Земля-почва бесценное, невосполнимое достояние природы, кормилица всего 
живого на суще наши планеты. От её состояния, плодородия зависит благосостояние 
человечества. Особую ценность для сельскохозяйственного производства представляют 
орошаемые земли, которые при правильном использовании дают 4-5 раз больше продукции, 
чем неорошаемые. Поэтому государства придаёт первостепенное значение развитию 
орошаемых земель, вкладывают огромное средства в водохозяйственное строительство и 
мелиоративные работы. 

Однако следует открыто сказать, что нынешнее состояние орошаемых почв вызывает 
серьёзную тревогу. На съездах, крупных как международных, так и республиканских 
конференциях прозвучит серьёзная тревога за судьбу почвенных ресурсов и плодородие почв 
как в природных, там и в агромелиоративных ландшафтах. Констатируется, что почва как 
естественная саморегулирующая система биосферы не справляется с современной 
антропогенной нагрузкой. Это ведет к прогрессивной деградации почв, потере плодородия, 
разрыву связей природной экологической среды. При сохранении существующих тенденций 
прогнозируется крайне неблагоприятное будущее состояние почв. Подобные аграрные, 
мелиоративные и Экологические проблемы свойственны и почвам аридной зоны, в целом и 
Узбекистана в частности. 
 Анализ природных и почвенных условий Аральского региона позволяет констатировать, что 
предпосылкой широкого развития засоления Центральной Азии (Аральского региона) 
являются: аридный климат, строение рельефа и гидрогеологические условия территории. 
Бессточность Туронской равнины в целом, её горное обрамление способствовали 
формированию геохимических потоков, выносящих и складирующих легкорастворимые 
соли в замкнутые котловины и бессточные депрессии в зоны длительной аккумуляции солей. 
Аридный климат, определяющий особенности современных биоклиматических условий 
региона, способствует сохранению реликтовых солевых запасов, а также приводит к 
активному современному соленакоплению. Территории реликтовым засолением являются 
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доминирующими и охватывают огромные ареалы в среднем и нижнем течении рек бассейна 
Аральского моря. (Панкова, Айдаров, Яшнова и др., 1996, 187с.) 

Органическое вещество играет ведущую роль в почвообразовательных процессах и 
является важнейшим показателем уровня плодородия почвы. Под влиянием глубокой пахоты 
и общей интенсивной культуры орошаемого земледелия происходят значительные 
изменения свойств целинных почв: вместо дернового и коркового горизонтов образуется 
новый генетически устойчиво выраженный пахотный горизонт, повышается платность 
сложения по всему профилю почв, изменяются водный и воздушный режимы, химические 
свойства и процессы.  

В условиях отсутствия постоянного притока активного органического вещества в 
почву, при интенсивном поверхностном увлажнении резко ухудшается агрофизическое и 
биохимическое состояние орошаемых почв. Пахотные и подпахотные слои почв 
уплотняются до критических величин (1,4-1,6 г/см�), теряют биологическую активность, в 
них уменьшается численность почвенных микроорганизмов, простейших, дождевых червей 
и т. д. (Зимовец, 1991). 

Снижение плодородия орошаемых почв вызвано также систематическим нарушением 
комплекса агромелиоративных мероприятий, связанных с монокультурой хлопчатника, 
применением высоких доз минеральных удобрений и пестицидов при полном отсутствии 
органических удобрений, возделыванием многолетних трав и сидератных культур. В 
результате в орошаемых почвах формируются отрицательный баланс органического 
вещества и связанный с ним дисбаланс макро- и микроэлементов, большая часть которых 
при промывном водном режиме выносится с грунтовым и дренажным стоком.   

Почвы многих территорий (особенно на слоновых землях) подвергаются эрозии и 
пыльным бурям, песчаные пастбища при чрезмерном выпасе скота превращаются в 
бесплодные массивы, а на орошаемых землях при нарушении норе и правил полива 
происходит развитие солончаков.  

Эрозия почв ведет физическому уничтожению почв, часто непоправимому 
понижению плодородия почв и к нарушению роли почв в нормальном круговороте веществ в 
биосфере (круговорот воды, углерода, кислорода, азота и др.). Слабая степень эрозии почв 
снижает урожаи не менее чем на 15-25 %. Интенсивная эрозия уменьшает урожаи вдвое и 
больше, выводя, в конечном счете, почвы из использования в земледелии.  

Опасность загрязнения почв, пищи, воды, воздуха токсическими соединениями и 
патогенными организмами возрастает. Соединения пестицидов и гербицидов, продукты их 
распада, соединения ртути, свинца, кадмия, мышьяка, фтора, окислы серы, окислы азота и 
нитраты могут вызывает тяжелые отравления, заболевания, уродства, гибель людей. 
Клещевой энцефалит, глисты, мушка речной слепоты, шистозомиазис могут переноситься с 
водой, растениями, землей, органическими удобрениями, городскими отходами и незрелыми 
компостами, а из почв попадать в организм человека.  

В настоящее время можно утверждать, что орошение, особенно избыточные поливы 
(промывной режим) или поливы минерализованными водами приводят к развитию 
деградационных почвенных процессов и к снижению природного почвенного плодородия, а 
также к ухудшению экологических условий на землях, окружающих орошаемые массивы. 
Известно, что орошение меняет жизнь природных экосистем не только в пределах массива 
орошения, но и на территории геохимически сопряженных ландшафтов. Этот факт долгое 
время не учитывался в мелиоративном почвоведении, что стало одной из главных причин, 
осложнивших экологическую обстановку в регионе. 

Многолетний, практически бесконтрольный опыт использования части дренажного 
стока для повторного орошения лишь усугубил экологическую ситуацию, вызвав не только 
загрязнение речного стока, особенно в низовьях рек, но и снижение плодородия почв и 
качества сельскохозяйственной продукции. В настоящее время установлены статистически 
достоверные потери хлопчатника при систематическом использовании некондиционных вод 
для орошения суглинистых почв. Они составляют 5-7 % при использовании воды с 
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минерализацией 1-2 г/л; 15-20 % при орошении водой 2-3 г/л и 20-30 % при орошении водой 
3-4 г/л по отношению к орошению водой с минерализацией 0,5-1,0 г/л (Зимовец, 1991). 

Обязательным элементом засушливых ландшафтов республики являются засоленные 
почвы, что обусловливает значительные риски и угрозы для сельскохозяйственного 
производства, функционирования экосистем и биоразнообразия. В настоящее время 
Аральский регион относится к району экологического призила, где одной из главных 
проблем является проявление вторичного засоления, деградация, эрозия и опустынивание 
значительных площадей.  

Главными причинами вторичного засоления в Центральный Азии, в том числе 
Узбекистана являются чрезмерное орошение, высокие потери воды из каналов и полей 
орошения и неадекватность дренажных систем, вызывающие быстрый под чём уровня 
грунтовых вод и накопление солей в корнеобитаемой зоне. Недостаточное поддержания 
дренажной сети усиливает мобилизацию солей из глубоких водоносных горизонтов.         

Вторичное засоление происходит в результате чрезмерных пере поливов при 
орошении и пролювия почв без подлежащего обеспечения дренажа, вызывающих быстрый 
подъём, грунтовых вод, особенно в гидроморфных и полугидроморфных условиях водного 
режима, где посевное площади характеризуются недостаточной дренированностью. В 
настоящее время интенсивность вторичного засоления представляет собой значительную 
проблему для безопасности засушливых экосистем (ФАО SPUSH, 2001). 

Для разработки стратеги регулирования водного и солевого режимов орошаемых 
земель очень важно знать масштабы и направленность природных процессов соленакопления 
в различных гидрогеологических и гидрохимических условиях до развития орошения 
(Аверьянов, 1978, 276с.). Использование расчётных методов (Аверьянов, 1978; Айдаров, 
2012, 163с). Позволяет оценить содержание и распределение солей в почве на определённой 
момент времени. Изменение хотя бы одного из факторов влечёт за собой изменение солевого 
режима.  

таким образом, основная причина ухудшения состояния земель-повышение уровня 
минерализованных грунтовых вод на орошаемых землях вследствие неудовлетворительного 
состояния ирригационных систем и неэффективного использования воды последние в свою 
очередь происходит из-за прогрессирующего выхода из строя коллекторно-дренажной сети 
(КДС). А фактор выхода из строя КДС связан с отсутствием достаточного финансирования 
для её правильной эксплуатации.  

Деградация почв, подверженных засолению, является одним из важнейших 
негативных факторов, ограничивающих рациональное использование земельных ресурсов. 
Прогрессирующее засоление почв обусловило превращение сельскохозяйственных земель в 
малопригодные для нормального ведения хозяйства. Восстановление продуктивности 
засоленных земель, создание на их основе высокопродуктивных сельскохозяйственных 
биоценозов, вовлечение их в сельскохозяйственный оборот, улучшение мелиоративного 
состояния и повышение плодородие почв-первоочередная задача программы аридного 
биоземледелия.  

Промывка почв от солей- это процесс снижения избыточной концентрации солей, 
которые содержатся в почве, до предела допустимого при вываривании 
сельскохозяйственных культур, путём подачи на поверхность почвы воды и отвода раствора 
солей в водоприёмники с помощью дренажа (Чирва, Калежок, Жовтоног и др. 1990). 
Промывки применяются на почвах, засолённых токсичными солями щелочных, щелочу 
земельных и/или тяжелых метолов, с целью дезоксидации этих почв. 

Заключение 
Таким образом, для эффективного использования пятнистых вторично засоленных 

почв требуются ещё более сложный комплекс мероприятий, включающий систематическую 
планировку пятнистых участков с предварительной вспашкою, т.е. срезка бугра до уровня 
поверхности земли, окружающей соленое пятно, а затем объемное рыхление всего 
хлопкового поля с предварительных внесением навоза (30 ц/га), профилактическое  
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двухрядное промывки, промывкой режим, орошения на фоне систематического мелкого и 
глубокого дренажа. 

Сложившаяся мелиоративная и экологическая ситуация, степень интенсивности 
солончакового процесса требует для каждого конкретного хозяйства (условий) находить 
оптимальное решение, заключающиеся в изменении их водно-солевого режима и баланса ГВ 
с накопительно-испарительного на проточный тип водного режима. 

Достичь это можно на основе систематического глубокого дренажа (3,0-3,5 м); 
перевода ныне существующих низкоэффективных КДС на более совершенные типы с 
улучшенными качествами работы и эксплуатации, чтобы объём дренажного стока должен 
составить не менее 50% от водо-подачи. 

Одним из кардинальных способов рассоления и улучшения мелиоративного 
состояния засоленных почв является качественная промывка, норма которой, должна 
дифференцироваться в зависимости от степени засоления и водно-физических свойств почв 
до 10-12 м3/га и более. Промывку следует проводить на фоне постоянного глубокого 
дренажа и капитальной планировки с удержанием УГВ ниже критической глубины (2,5-3,0 
м) в сезонном и годичном разрезах (циклах), т.е. по типу водного режима мелиорируемые 
орошаемые почвы должны остаться полугидроморфными. 
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Resume. The following is dedicated to priority issues related with implementing wide 

programs of soil melioration. There were analyzed modern conditions of melioration system, soil 
salinity process and quality of irrigation water? And also peculiarities of demonstration of 
secondary salinity in irrigation soil. 

Keywords: steppe, soil degradation, salinity, irrigation, soil fertility, melioration systems, 
drain networking, agro-technical and melioration activities  

 
Аннотация. В работе рассматриваются актуальные вопросы, связанные с 

осуществлением широкой программы мелиорации земель. Анализированы современное 
состояние мелиоративных систем, процессы засоления почв и качество поливных вод, а 
также особенности проявления вторичного засоления на орошаемых землях. 

Ключевые слова:Голодная степь, деградация почв, засоление, орошение,  плодородие 
почв, мелиоративные системы, дренажная сеть,агротехнические и мелиоративные 
мероприятия,  
 
 Введение 

Наиболее крупными обобщающими работами по засолению и мелиорации почв 
Средней Азии и Южного Казахстана являются монографии В.А. Ковды «Происхождение и 
режим Засоленных почв» [1] ,«Основы учения о почве» [2], «Проблемы борьбы с 
опустыниванием и засолением орошаемых почв» (1984) природное и антропогенное 
засоление почвы Аральского море [3]  и многочисленные статьи по геохимии и миграции 
солей; труды Н.И. Базилевич [4]  «Геохимия почв содового засоления»; В.В. Егорова [5]  и 
П.А. Летунова [6]  по соленакоплению в дельтах рек Арала-Каспийского бассейна; И.С. 
Рабочева [7]  по мелиорации почв Туркмении; Д.М. Кугучкова [8]  по генезису магниевого 
засоления Зарафшанской долины; В.М. Боровского [9]  и Ж.У. Аханова [10]  по засолению 
дельты Сырдарьи; А.Н. Розанова[11]  и М.А. Панкова [12]  О. К. Камилова [14] , В. М. 
Легостаева [15]  по засолению почв Голодной степи и Ферганы; Н.В. Богдановича [16]  и 
И.Н. Фелиецианта [17] . А.Ф. Шелаева [18]  по засолению почв дельты Амударьи; В.Р. 
Волобуева [19]  и В.В.Егорова [20]  по Кура-Аракинской низменности; П.А. Керзума [21]  и 
О.А. Грабовской [22]  по Вахшской долине. Большие работы по изучению почв пустынной 
зоны СССР проведены Е.В.Лобовой [23] , Средней Азии- Н.В. Кимбергом [24]  и А.З. 
Генусовым [25] . 

Болшой вклад в изучение засоленных почв и их мелиорации внесли Узбекистанские 
почвоведы-мелиораторы – Крылов Н. Е. Кнесарин Н. А., Коньков Б.С., Малыгин В.С., 
Федоров Б.В., Легостаев В.М., Решеткина Н.М., Бутсков Н. А., Ким А. В., Сучков С. П., 
Расулов А.М., Камилов О.К., Калашников А.И., Турсунов Л.Т., Абдуллаев С.А., Ахмедов 
А.У., Намозов Х.К., Рузметов М.И., Фелициант И.Н., Шуравилин А.В., Рамозонов О.Р., 
Гафурова Л.А., Исаков В.Ю. Азимбаев С. А. и др. 
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 Объекты и методы исследований 
На территории СНГ очагом активного вторичного засоления, приводящего к 

опустыниванию и деградации ранее плодородных земель, является бассейн Аральского моря 
– территория Средней Азии и Южного Казахстана. 

Проблема борьбы с засолением почв, то обостряясь, то несколько ослабевая, была 
актуальной в течение всей истории развития орошаемого земледелия. История человечества 
не знает примеров такого размаха и темпов мелиоративных работ, которые развернулись в 
Узбекистане в период 1950-1980 годов. Прирост новых площадей поливного земледелия в 
Голодной, Каршинской, Джизакской степях, Сурхан-Шерабадской и Зарафшанской долинах, 
низовьях Амударьи и Центральной Ферганы позволили значительно увеличить валового 
продукцию хлопчатника. Однако коренное нарушение природной среды, вызванное 
орошением, определило изменение гидрогеологических, гидрологических, геохимических и 
почвенных процессов и создало предпосылки для усиленного проявления вторичного 
засоления, а также местами опустынивания территории. 

К сожалению, надо сказать, что наша научные и агрономическая общественность не 
сделала всего возможного, чтобы научных достижения в области мелиорации засоленных 
почв стали достоянием практики. Несмотря на ряд принятых мер, уроком на поливных 
землях всё ещё недостаточно высокие, наблюдается застой с приростом урожая основных 
культур – хлопчатника. Ситуация во многих орошаемых хлопководческих районах 
Узбекистана, остаётся неудовлетворительной и засоленность почв продолжает снижать 
прирост общей площади орошения и урожай на поливных землях.  

В связи с интенсивным развитием ирригации и орошения для Узбекистана наиболее 
актуальными являются проблемы засоления, мелиорации и плодородия орошаемых почв. К 
настоящему времени можно считать общепризнанным, что максимальная эффективность 
мелиоративных мероприятий обеспечивается комплексным учётом природных факторов при 
проектировании и комплексным же воздействием на них при эксплуатации 
мелиорированных земель.  

Исключительное и определяющее значение в успехе мелиорации, в геохимической 
судьбе солей и в продуктивности орошаемых земель имеет глубокий горизонтальный 
дренаж, его безупречная работа в сочетании с промывными поливами. Он может быть 
активный дополнительным к вертикальному дренажу. Для получения высокой биопродукции 
в агроэкосистемах необходимо осуществлять применительно к свойствам почв, рельефу, 
климату и возделываемым культурам системы мелиоративных агрохимических, 
агротехнических и растениеводческих приемов, обеспечивающих высокий урожай, 
сохранение почв и увеличение почвенного плодородия.  
 
 Результаты и их обсуждение 

Одним из крупнейших районов отечественного хлопководства в Средней Азии 
(бассейна Аральского моря) является Голодная степь, представляющая собой обширную 
предгорную равнину площадью около 1 млн. га, расположенную на левобережье 
р.Сырдарьи. Вся пригодная для орошения площадь здесь составляет свыше 800 тыс. га, из 
них около 300 тыс. га орошается системой Дустликского  магистрального канала и считается 
зоной старого освоения и свыше 300 тыс. га – системой Южного Голодностепского канала 
(ЮГК) и именуется новой зоной освоения Голодной степи. Границей между зонами служит 
Центральный Голодностепский коллектор. 

Территория Голодной степи согласно агроклиматическому районированию [2] 
делится на три группы. Пахтааральская группа характеризуется суммой положительных 
температур за период вегетации от 4050 до 4250оС, при этом осенний период недостаточно 
обеспечен термическими ресурсами (200-400о). Для Мирзачульской группы сумма 
температур составляет 4300-4600о. Осенний период среднеобеспечен (сумма эффективных 
температур 400-700о). Урсатьевская группа имеет общую сумму положительных температур 
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за вегетационных период – 4900-5080о, сумма эффективных температур за осенний период 
повышенная и составляет 700-1000о. 

Голодностепская так называемая межгорная котловина делится на две части [30]; 
аллювиальную и пролювиальную. Первая характеризуется мощной дренирующей 
подстилкой из песчано-галечниковых и песчаных отложений с пресными грунтовыми 
водами. Пролювиальная равнина лишь в южной части имеет слаборазвитые дренирующие 
линзы, в основном она сложена на большую глубину суглинками и глинами. Аллювиально-
пролювиальная часть третьей террасы и древнеаллювиальная равнина сложена суглинками с 
прослойками супесей и песка на глубину 20-40 м, ниже которых залегают пески и галечники, 
обладающие высокой водопроводящей способностью. 

Геоморфологическое строение территории [24] включает следующие основные типы 
рельефа: горная область, предгорная область, плоская пролювиальная равнина 
(Голодностепское плато), русло образные понижения (Джетысай, Сардоба, Карай, Арнасай) 
и аллювиальная долина р.Сырдарьи. Особенности геолого-литологического и 
геоморфологического строения определили формирование гидрологического режима и 
условия залегания грунтовых вод. 

В староорошаемой зоне, отличающейся сложными гидрогеологическими условиями, 
до сего времени слабо разработаны приемы регулирования водно-солевого режима почв в 
эксплуатационный и мелиоративный периоды. Еще недостаточно эффективно работает 
вертикальный дренаж и при обосновании его режима не везде принимаются во внимание 
обеспеченность естественного стока и погодные условия конкретного года. Для зоны нового 
освоения (со слоистым сложением почв) в связи с орошением на фоне глубокого закрытого 
горизонтального дренажа прогноз мелиоративной обстановки не везде оказалось 
оправданным, несмотря на наличие совершенных оросительных систем с высоким КПД. 
Поэтому в связи с подъемом уровня минерализованных грунтовых вод и засолением 
возникает необходимость в совершенствовании методов оптимизации солевых процессов и 
водного режима почв с учетом особенностей почвогрунтов и интенсивности дренирования 
территории [33]. 

Следует отметить, что низкое качество оросительной воды (1,2-2,2 г/л) в источниках 
орошения привело к ряду нежелательных (деградационных) последствий: усилению 
вторичного засоления даже на хорошо дренированных землях за счёт поступления солей при 
лимитировании нормы промывных промывок, снижение урожайности сельхозкультур. 
Следует также в виду, что за последние 15-20 лет под влиянием сложившиеся 
водохозяйственной обстановки в некоторых массивах степи произошла деградация 
орошаемых почв, в части резко проявились подъём уровня грунтовых вод, соответственно 
усилились вторичное засоления почв. 

В настоящее время в отдельных массивах Голодной степи продолжается тенденция 
снижения качественных показателей орошаемых земель. По данным официальных 
источников (Национальный отчет РУз., Ергеодезкадастр, 2018 г.) в связи с высокими 
уровнями засоленности и залегания грунтовых вод 413,7 тыс. гектар земель в республике, из 
них 54,2 тыс. гектар в Голодной степи (Сырдарьинской и Джизакской области) является 
мелиоративно неблагополучными. Земли с высоким (>2,0 м.) уровнем залегания грунтов вод 
составляет 16,5 тыс. га, с высокой степенью засоления – 14,0 тыс. га, а остальные 23,6 тыс. га 
является бывшие орошаемые земли, пришедшие в негодность оросительных сооружений и 
нехватки оросительной воды. 

В этой связи крайне необходимо оценка мелиоративного состояния и 
производительной способности орошаемых почв на современном этапе и на её основе 
разработать дифференцированный состав и приемы агромелиоративных мероприятий по 
повышению отдачи мелиорируемого гектара при минимуме использования оросительной 
воды. 

Для изучения современного состояния лугово-сероземных, сероземно-луговых и 
луговых орошаемых почв Голодной степи и выявления характера изменения мелиоративного 
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состояния, их направленности и интенсивности, Узбекским научно-исследовательским 
институтом Почвоведения и агрохимии на 8-и ключевых участках проводились 
мониторинговые исследования (таблица 1). В процессе 3-х летнего наблюдения получены 
новые данные по основным свойствам почв, установлены глубина залегания и 
минерализация грунтовых вод, истинное содержание водно-растворимых солей и их запасы в 
почвагрунтах, оценено почвенно-мелиоративно-экологическое состояние ключевых участков 
массивов, разработаны соответствующие рекомендации по их улучшению. 

Таблица - 1Динамика изменения глубины залегания, минерализации грунтовых вод и 
содержания воднорастворимых солей в почвах Голодной степи  

№
 

К
лю

че
во

го
 

уч
ас

тк
а Хозяйство  

(массив), 
Район, 
Почва 

Глубина,  
см 

Минерализация
,  

г/л 

Общие запасы солей, т/га 

По плотному 
остатку 

По  
хлору 

предел 
колебан

ия 

средне
е 

предел 
колебани

я 

средне
е 

предел 
колебания 

средне
е 

предел 
колебан

ия 

средн
ее 

Сырдарьинская область 

I 

Им. М.Узакова, 
Сардобинский. 

Сероземно-
луговая 

180-215 199 
3,130-
7,250 

5,900 
316,68-
395,08 

355,88 
7,00-
16,62 

11,72 

II 

Им. У.Носира,  
Ак-алтынский. 

Сероземно-
луговая 

170-210 185 
4,890-
7,100 

6,026 
197,96-
219,24 

208,60 
14,00-
15,96 

14,98 

III 

Им. 
С.Сиддикова, 

Ак-алтынский. 
Лугово-

сероземная 

180-220 196 
4,380-
6,530 

5,437 
305,48-
377,72 

341,60 5,60-8,40 7,00 

IV 
«Пахтакор», 
Хавастский.  

Луговая 
130-170 155 

5,230-
8,110 

6,719 
365,96-
389,76 

377,86 
25,48-
26,60 

26,04 

Джизакская область 

V 

«Ташкент», 
Мирзачульский. 

Сероземно-
луговая 

170-210 190 
4,360-
6,860 

5,433 
124,04-
136,08 

130,06 
7,56-
13,72 

10,64 

VI 

«Казахстан», 
Арнасайский. 
Сероземно-

луговая 

150-170 160 
4,360-
7,640 

5,934 
182,84-
210,28 

196,56 
9,24-
22,40 

15,82 

VII 

Им. 
Х.Алимджана, 
Зафарабадский. 

Лугово-
сероземная 

130-160 144 
4,350-
7,210 

5,615 
371,28-
376,60 

373,94 4,48-7,56 6,02 

VIII 

«Андижан», 
Зарбдарский. 

Лугово-
сероземная 

150-200 172 
3,360-
6,420 

5,006 
131,60-
141,96 

136,78 7,28-9,24 8,26 
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Общие запасы водорастворимых солей в почвенном профиле довольно огромные и 
достигает в верхнем двухметровом слое 377-395 т/га, из них запасы хлора составляет 16-26 
т/га. Содержание водно-растворимых солей, превышающие в слое 0-2 м 340-350 т/га 
отмечены в хозяйствах им. М.Узакова, им. С.Сиддикова и «Пахтакор» Сырдарьинской 
области, а также им. Х.Алимджана Джизакской. 

По содержанию общего запаса солей в том числе хлора лугово-сероземные, 
сероземно-луговые и луговые почвы изученных массивов разделены на 5 групп: 

1. Почвы (контуры орошаемых сельхоз угодий) с содержанием солей 0-50, хлора 0-1,4 
т/га отнесены незасоленным - запасы солей очень низкие, мелиоративное состояние хорошее. 

2. Почвы с содержанием солей 50-100, хлора 1,4-4,9 т/га слабозасоленные - общие 
запасы солей низкие, мелиоративное состояние удовлетворительное. 

3. Почвы с содержанием солей 100-200 т/га, хлора 4,9-9,8 т/га среднезасоленные - 
общие запасы солей и мелиоративное состояние среднее. 

4. Почвы с содержанием солей 200-300 т/га, хлора 9,8-19,6 т/га – сильнозасоленные - 
общие запасы высокие, мелиоративное состояние неудовлетворительное. 

5. Почвы с содержанием солей более 300, хлора 19,6 т/га – очень сильнозасоленные - 
общие запасы солей весьма высокое, мелиоративное состояние плохое. 

Для каждой выделенной группы почв рекомендованы соответствующие 
агромелиоративные мероприятия и оптимальные нормы промывок. 
 
Заключение  

Основная причина возникновения проблемы мелиоративной и экологической 
неблагоприятной обстановки в Средней Азии и южного Казахстана, особенно в дельте реки 
Амударьи является нехватка водных ресурсов. В течении последних трёх – четырёх 
десятилетии в результате снижения водоносности реки Амударьи, являющийся основным 
источником орошения вся пустынной зоны Узбекистана происходило повышения 
минерализации и соответственно как самой реки, так и дельтовых озёр.  

Назрело необходимость сравнительной качественной оценки почвы как пустынной 
зоны, так и сероземного пояса, по их мелиоративному состоянию и производительной 
способности. До конца не скрыты причины и высоких урожаев и замечательных качеств 
плодов Хорезмской земли, вкуснейших и крупнейших дынь, помидоров, лука, гранатов. Во 
всяком случае, малогумусность, бедность азотом местных почв не объясняют их высокой 
продуктивности.  

Улучшение мелиоративного состояние орошаемых земель тесно связанно с характером 
водопользования и особенно, протяженностью дренажно – коллекторной сети. С 
упорядочением водопользование и по мере нарастания удельной протяженности дренажа и 
вообще дренерованности территории процесс засоления почвы затухает, рассоление – 
интенсифицируется. Этот вывод полностью подтверждается на примере ирригационно – 
мелиоративного освоение земель зоны  ЮГК.   
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Rezumat. Toată industria energetică, inclusiv infrastructura gazului natural si energiei 

electrice se afla sub controlul autorităților constituționale. Însă, odată cu declanșarea conflictului 
transnistrean, o parte din patriomuniul energetic de care dispunea Republica Moldova, trece sub 
controlul autorităților separatiste, şi implicit al Federației Ruse. Pe parcursul anilor au fost 
valorificate o serie oportunitați, care au scopul de a asigura securitatea energitică a Republicii 
Moldova. Realizarea acestor proiecte, pe teritoriul Republicii Moldova poate avea loc doar prin 
intermediul interconectării cu România și Ucraina. 

Cuvinte cheie: situația energetică, gaze naturale, CEE, poiecte internaționale, 
demonopolizarea pieței. 

Summary. The entire energy industry, including natural gas and electricity infrastructure, is 
under the control of the constitutional authorities. However, with the outbreak of the Transnistrian 
conflict, part of the energy patrimony available to the Republic of Moldova is under the control of 
the separatist authorities, and implicitly of the Russian Federation.       

Over the years, a number of opportunities have been exploited, which aim to ensure the 
energy security of the Republic of Moldova. The realization of these projects, on the territory of the 
Republic of Moldova can only take place through interconnection with Romania and Ukraine.  

Keywords: energy situation, natural gas, CEE, international projects, market 
demonopolization. 

 
 Semnificația Republicii Moldova pe scena international este una neînsemnată, iar datorită 

conjucturii geopolitice în care se află și statutul său de furnizor de insecuritate regtională, se atestă, 
totuși, o atentie sporită din partea marilor puteri, care o percep ca pe un element al unui joc 
geostrategic, situație ce generează un impact iminent asupra securității naționale [1.p.72]. 

 O politică de securitate națională urmează a fi privită, în primul rînd, ca un set de standarte 
pentru procesul decizional, ca un punct de referință general acceptat pentru factorii de decizie în 
abordarea ca reacția de răspuns la evenimentele ce prezintă amenințari, riscuri, provocări sau 
oportunități pentru securitatea țării ăi cetățenilor săi. Principalul beneficiu al unei astfel de politici 
este de a avea obiective clar definite în baza unei înțelegeri comune a intereselor importante ale țării 
și o înțelegere clară a modului de utilizare a instrumentelor disponibile pentru realizarea sau 
protejarea acestora. Astfel, următoarea componentă a dimensiunii juridice a securității este 
reprezentată de actele normative naționale. Cadrul juridic național, din data intrării în vigoare a 
Acordului de Asociere, are în capul listei anume Acordul de Asociere a Republicii Moldova la 
Uniunea Europoeană. Șirul este continuat de următoarele acte normative: Constituția Republicii 
Moldova; Concepția Securității Naționale; Strategia Securitații Naționale; Strategia Militară 
(proiect); Legea securității statului; Legea privind organele securității statului; Legea cu privire la 
apărarea națională; alte legi, strategii sectoriale și programe de guvernare [2,p.62-63]. 

Tabloul energetic actual în Republica Moldova, odată cu obținerea independenței Republicii 
Moldova poate fi descris in felul urmator: toată industria energetică, inclusiv infrastructura gazului 
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natural și energiei electrice construită pe timpul Uniunii Sovietice, a trecut sub controlul noilor 
autorități constituționale. În cazul sistemului gazier aceasta presupune întreaga ramificație de 
transportare, tranzitare și distribuirii a gazului natural (toate proprietățile au fost transmise de la 
balanța întreprinderii regionale „Prikorpattransgaz” la balanța întreprinderilor de stat ale RM 
„Moldovatransgaz” și „Tiraspoltransgaz”), în cazul energiei electrice se includ și centralele 
electrice, care sunt situate pe întreg teritoriu al Republicii Moldova, în limitele frontierelor 
recunoscute pe plan internațional. Însă, odată cu declanșarea conflictului din regiunea 
transnistreană, atunci când Chișinăul oficial pierde controlul asupra zonei nistrene, o parte din acest 
patrimoniu trece sub controlul autorităților separatiste și implicit al Federației Ruse, care susține 
activ politic, financiar și militar acest regim autoproclamat. 

Cu privire la domeniul gazelor naturale vom menționa că pe teritoriul Republicii Moldova 
sunt construite rețele magistrale cu o lungime de peste 1600 km, iar rețele de gaze peste 21 000 km. 
Prin intermediul magistralelor, Federația Rusă tranzitează anual via teritoriului moldovenesc 
aproximativ 20 miliarde m³ de gaz, ceea ce este de aproape 10 ori mai mult decât tot gazul 
consumat în țară (inclusiv cu regiunea transnistreană), care constituie în mediu 2 miliarde m³. Este 
necesar de menționat că, în perioada sovietică infrastructura gazieră, a republicilor unionale era 
interconectată, astfel încât la nivelul întregii URSS exista un sistem infrastructural unic și bine 
închegat, iată de ce magistralele din Sud și din Nord reprezintă o prelungire a celor din Ucraina, 
care formează coridorul balcanic de export de gaze naturale. La Sud avem trei conducte magistrale: 
Ananiev – Tiraspol – Ismail, Şebelevka – Doneţk – Krivoi Rog – Razdelinoe – Ismail şi Razdelinoe 
– Ismail, iar la Nord magistrala Ananiev – Drochia – Cernăuţi – Bogorodceanî, care asigură 
interconectarea sistemului nostru gazier cu depozitul de gaze naturale de la Bogorodceanî, din 
Ucraina. La fel, vom menționa și despre gazoductul Iași-Ungheni, proiect care acum este în proces 
de derulare. 

În prima fază, capacitatea gazoductului va fi de cca 500 milioane m³ de gaz, iar după 
construcția unei stații de comprimare, se așteaptă ca gazoductul să poată transporta cca 1,5 miliarde 
m³. Țeava va avea o lungime de 43,2 kilometri, dintre care 11 kilometri pe teritoriul Republicii 
Moldova. Valoarea totală a proiectului este de cca 26,5 milioane USD, dintre care 18,2 milioane de 
euro costă conducta de pe teritoriul României şi 8,3 milioane de euro - cea de pe teritoriul 
Republicii Moldova, inclusiv subtraversarea râului Prut (2 milioane de euro) [3].  

Oportunitățile și provocările Republicii Moldova, în calitatea sa de membru la Comunitatea 
Energetică Europeană Bazele Comunității Energetice Europene (CEE) au fost puse odată cu 
semnarea Tratatului de bază la Atena la 25 octombrie 2005 (în 2006 intrat în vigoare) și care 
reprezintă o asociere între statele membre UE şi cele din Europa de Sud-est (state din Balcani, ce nu 
sunt membri ale UE) şi de Est (RM și Ucraina). Această comunitate are ca și obiectiv formarea şi 
reglementarea unei pieţe comune și liberalizate a gazelor naturale și energiei electrice, ceea ce 
presupune că statele non-membre ale UE au drept obligație să racordeze legislația lor reglementările 
comunitare corespunzătoare. 

În cazul Republicii Moldova „Pachetul energetic II” (adoptat de UE în 2003) a fost 
implementat în totalitate în anul 2010. În prezent, Guvernul de la Chișinău trebuie să implementeze 
prevederile „Pachetului energetic III” (adoptat în 2009), care presupune: demonopolizarea pieței 
energetice autohtone prin divizarea producerii, transportului şi distribuţiei în domeniul gazier şi al 
energiei electrice; eliminarea discriminării între furnizări și producători (indiferent dacă aceștia sunt 
deja pe piață sau intenționează să intre), ceea ce ar stimula concurența; pentru a asigura acces pentru 
orice companie care intenţionează să intre pe piaţa energetică internă a statului; împuterniciri mai 
mari autorităţilor regulatorii. 

Analizând obligațiunile de membru la CEE, putem deduce că integrarea în spațiul energetic 
european este benefică pentru Republica Moldova, așa cum acest fapt pe termen mediu și lung 
poate duce la un echilibru dintre investitorii din Est și cei din Vest pe piața energetică 
moldovenească. Or, în cazul Republicii Moldova acestea ar putea reprezenta nişte elemente mici, 
dar importante de natură geo-energetică şi geopolitică în contextul axei energetice Vest – Est. Însă, 
Moldova și Ucraina împreună asigurând interconectarea sa le rețelele energetice europene și 
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diversificându-și resursele energetice, ar determina ca greutatea acestor elemente geopolitice și geo-
energetice să capete un contur mult mai nuanțat în sensul dat. Deoarece, acest lucru ar presupune 
identificarea unor alternative viabile dependenței exclusive de Rusia (dezvoltarea unor conexiuni cu 
rezervele de gaze din zona Caspică, Africa de Nord şi Orientul Mijlociu, ceea ce ar putea contribui 
la diversificarea partenerilor şi excluderea monopolului rusesc privind importul de gaze naturale), 
iar dependența în domeniul gazelor naturale se știe foarte bine că atât în cazul Chișinăului, cât și în 
cel al Kievului, are impact politic direct și respectiv o limitare a suveranității. În plus, mai putem 
adăuga aici și oportunități de investiții în modernizarea infrastructurii energetice, sporirea eficienței, 
asistenţă şi ajutor reciproc în cazul unor perturbări sau situaţii de crize, lucruri ce sunt direct legate 
cu asigurarea securității energetice a statului. 

În primul rând este vorba de implementarea „Pachetului energetic III”, așa cum Gazprom de 
la bun început s-a opus implementării lui în Europa [4]. Argumentele părții ruse sunt, că odată cu 
demonopolizarea industriei gazului, prevederi ale „Pachetului energetic III”, Gazpromului, în 
calitatea sa de producător de gaze naturale, i se va interzice să dețină infrastructura de transport și 
distribuție, care la moment este sub controlul său. Deoarece, S.A. Moldovagaz, care este controlată 
de Gazprom, va trebui să treacă printr-un proces de restructurare și să fie divizată în mai multe 
companii independente. Or, conform actorului rus, acest fapt ar avea consecințe directe asupra 
drepturilor sale patrimoniale din țară, precum și asupra investițiilor făcute și/sau preconizate. În 
consecinţă, la moment există mai multe bariere şi contradicţii în cadrul negocierilor între Moldova 
şi Rusia pentru semnarea unui nou acord de import al gazelor naturale, adoptarea unei soluţii finale 
fiind anulată de mai multe ori. 

În acest sens, Guvernul Republicii Moldova a făcut și anumite cedări în sensul dat, amânând 
implementarea „Pachetului energetic III” de la 2016 către 2020. Oricum, consider că este puţin 
probabil ca Gazpromul va veni în întâmpinare, va face anumite concesii şi va permite accesul la 
gazoductele moldovenești altor furnizori, în special celor din Vest. Acest lucru ar veni în 
contradicţie cu logica politică și strategia geo-economică şi geo-energetică a Moscovei în Moldova 
și în regiune. Deoarece, cum am menţionat mai sus, Rusia deseori foloseşte factorul energetic ca 
„instrument de presiune” în statele ex-sovietice pentru a-şi menţine şi consolida poziţiile politice şi 
geopolitice în Europa de Est şi Sud-est.  

Programul de lucru al Platformei Parteneriatului Estic privind securitatea energetică și 
inițiativele sale emblematice Platforma Parteneriatului Estic privind securitatea energetică 
(„Platforma 3”), stabilită la Summit-ul Parteneriatului Estic din mai 2009, s-a reunit pentru prima 
dată la 17 iunie 2009 și de atunci a ținut adunări bianuale. Programul de lucru al Platformei 3 pentru 
perioada 2014-2017 contribuie la îndeplinirea obiectivelor Parteneriatului Estic în sectorul 
energetic. Acest program de lucru completează și se bazează pe obiectivele și rezultatele Planurilor 
de Acțiune bilaterale și ale Agendelor de Asociere. Acest program de lucru ia în considerare și 
prioritățile stabilite în programul indicativ multianual pentru regiunea de est a Instrumentului 
European de Vecinătate (IEV) pentru 2014-2017. S-a decis extinderea programul de lucru pentru o 
perioadă de patru ani, cu o revizuire intermediară; programele de lucru precedente au fost 
planificate pentru perioadele 2009-2011 și 2012-2013. Programul de lucru pentru perioada 2014-
2017 a fost discutat în prealabil la 10 iulie 2013, la reuniunea a 9-a a Platformei 3 de la Vilnius. În 
cadrul reuniunii, participanții au confirmat relevanța celor patru activități ale perioadei 2011-2013 
pentru obiectivele Platformei. S-a propus, de asemenea, a adăuga „resurse convenționale și 
neconvenționale de petrol și gaze” ca a cincea activitate. Programul de lucru a fost în cele din urmă 
adoptat la a 10-a reuniune a Platformei 3 la Bruxelles la 10 octombrie 2013 [5]. 

În ultimii ani zona extinsă a Mării Negre, care ar cuprinde Europa de Est, de Sud-est, 
Caucazul și Turcia sunt preconizate mai multe proiecte energetice în domeniul gazelor naturale. 
Aceste proiecte au drept obiectiv diversificarea rutelor de transport și a statelor – parteneri în 
domeniul gazelor naturale, ceea ce ar reprezenta alternative comerciale reale față de gazul rusesc. 
La fel, aceste proiecte răspund obiectivelor statelor occidentale, care tind spre liberalizarea pieței 
gazelor naturale pe continentul european și eliminarea discriminării de orice gen, asigurarea 
securității livrărilor resurselor energetice în contextul implicațiilor factorilor politici și geopolitice 
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în relațiile energetice între state. Or, aceste obiective sunt direct legate de asigurarea de beneficii 
economice, stabilirea unor reguli de joc corecte în domeniul energetic, și, nu în ultimul rând, 
asigurarea stabilității economice în regiune, care depinde în mare parte de resursele energetice 
importate. 

Înainte de a vedea care proiecte energetice internaționale sunt oportune pentru Republica 
Moldova, vom menționa că participarea statului nostru la aceste proiecte se poate face în mare parte 
prin intermediul interconectării pe care o avem cu România și Ucraina. Astfel, vom analiza 
următoarele proiecte, care pot fi valorificate de noi în contextul asigurării securității energetice 
naționale: gazoductul Nabucco, explorarea gazelor de șist în Ucraina și România, explorarea 
gazelor naturale din Marea Neagră, proiectul Azerbaidjan–Georgia–Romania Interconnector 
(AGRI). Conform proiectului, gazoductul Nabucco reprezentă un proiect care va uni regiunea 
Caspică și Europa, pe continentul european conducta trecând prin Bulgaria (424 km), România (475 
km) și Ungaria (383 km). Capacitate inițială de livrare ar fi de 10 miliarde de m³ pe an cu potențial 
de creștere de până la 23 de miliarde m³. 

Prin intermediul acestui gazoduct România obține o alternativă privind importul de gaze 
natural, fapt care permite și RM să beneficieze de acest proiect grație gazoductul Iaşi-Ungheni.  
Însă, fezabilitatea acestui proiect ține de un termen mediu și lung de timp, așa cum realizarea 
acestuia va întârzia din cauza deciziei consorțiului Shah Deniz II din iunie 2013, care a ales ruta 
Trans-adriatică (TAP) în detrimentul Nabucco West. Cu toate acestea, vom face referință la 
declarațiilor unor diplomați europeni, care spun că proiectul se află în continuare pe lista proiectelor 
eligibile de a fi finanțate cu bani europeni, ceea ce înseamnă că Comisia Europeană crede în 
continuare că acest proiect ar putea fi construit . În plus, ministrul azer al Industriei și Energiei, 
Natig Aliyev, a remarcat faptul că proiectul gazoductului Nabucco este încă relevant și poate fi pus 
în aplicare. Potrivit lui Aliyev, alegerea conductei TAP în detrimentul Nabucco nu înseamnă că un 
alt proiect nu va avea loc [6]. 

Cu privire la potențialul intern al Republicii Moldova și oportunităților care pot fi dezvoltate 
în industria energetică autohtonă, de asemenea, vom recurge la analiza pe fiecare domeniu în parte: 
cel al gazelor naturale, al energiei electrice, al energiei regenerabile și eficienței energetice. 
Domeniul gazelor natural, după cum s-a menționat, cele mai mari provocări asupra securității 
moldovenești în domeniul gazelor naturale sunt: lipsa de alternativă la import, monopolul prețului 
din partea exportatorului, control insuficient asupra propriei industrii a gazului, vulnerabilitate față 
de crize energetice în regiune, modernizare insuficientă a infrastructurii etc. 

Prin urmare, oportunitățile din acest domeniu, care trebuie valorificate, reprezintă și unul din 
obiectivele centrale ale Strategiei energetice pentru anul 2030, în cap. IV. fiind stipulat: “Obiectivul 
nr.1. Asigurarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale prin diversificarea căilor şi surselor de 
aprovizionare, a tipurilor de purtător (gaz convenţional, neconvenţional, gaz natural lichefiat) şi prin 
depozite de stocare, concomitent cu consolidarea rolului Republicii Moldova de culoar de tranzit al 
gazelor naturale”. 

În acest context, o soluție vitală pentru Republica Moldova în situația unei crize energetice, 
produse fie din cauza unor accidente a infrastructurii de tranzit, fie din cauza unor disensiuni grave 
în relațiile moldo-ruse sau dintre alte state din regiune, cum a fost cazul “războaielor” gaziere între 
Rusia și Ucraina, ar presupune construcția unui depozit subteran de înmagazinare a gazelor 
naturale, fapt ce corespunde prevederilor Strategiei Energetice a Republicii Moldova, până în anul 
2030, în care se stipulează expres că unul din obiective strategice specifice pentru perioada 2013 – 
2020 se referă la construcţia unui depozit subteran. Aici este cazul să facem o paranteză: așa cum un 
asemenea proiect este unul foarte costisitor, o soluție intermediară până la realizarea acestuia, ar fi 
conectarea Republicii Moldova la unul din depozitele subterane din România sau Ucraina. 

Oricum, construcția unui depozit subteran propriu trebuie să rămână drept sarcină prioritară a 
RM în domeniul gazelor naturale, care va micșora considerabil vulnerabilitatea statului nostru în 
fața unor crize energetice externe, declanșarea cărora nu ar depinde de Moldova. Or, realizarea 
sarcinii intermediare la subiectul dat poartă un caracter stringent și de termen scurt și mediu, așa 
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cum la moment industria și complexul locativ-comunal din RM se bazează în mare parte pe gazul 
natural importat, care este adus doar printr-o singură țeavă, ce trece prin Ucraina [7]. 

Cu privire la posibilitățile construcției pe teritoriul Republicii Moldova a unui depozit 
subteran de înmagazinare a gazelor naturale, vom face referință la: 1. studiul de prefezabilitate a 
BERD din 2009 privind analiza construcției unui depozit subteran de gaze și la 2. studiul geologic 
și geofizic al Institutului pentru Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei din 
2011 privind crearea rezervoarelor de gaze naturale în sudul Moldovei. Ambele studii menționează 
că există posibilitate de construcție a unui depozit pe teritoriul țări, fiind identificate 6 structuri 
geologice de perspectivă: Cheoselia, Baurci, Aluat, Roșu, Cotihana și Cazaclia. 

Conform estimărilor, un depozit cu o capacitate de 435-835 milioane de m³ de gaz ar 
presupune investiții de cca 500 – 750 milioane USD, fapt ce ne demonstrează cu un asemenea 
proiect este viabil pe termen lung și cu participarea unor investitori străini. O altă oportunitate 
internă, care ar spori securitatea energetică a Moldovei, ar reprezenta construcția unui terminal de 
gaze lichefiate în portul Giurgiulești. Această soluție, la fel ca și de mai sus corespunde obiectivelor 
Strategiei energetice 2030, care menţionează participarea Republicii Moldova la proiecte regionale 
privind gazele lichefiate. Un asemenea proiect ar reprezenta o alternativă viabilă gazului natural 
rusesc, precum și ar oferi o siguranță mai mare în transportarea resursei energetice (deoarece gazul 
lichefiat nu este explozibil). O eventuală implementare a unui asemenea proiect, va oferi soluția 
tehnică de participare a Chișinăului la proiecte regionale, cum ar fi AGRI. Cu toate acestea, 
alternativa gazelor lichefiat ține de un termen mediu și chiar lung, atât din cauza factorului 
financiar, cât și celui tehnic. 

O altă necesitate, care are legătură directă cu securitatea energetică, ar fi modernizarea 
infrastructurii gaziere pe teritoriul Republicii Moldova. Or, acest lucru este în strânsă concordanță 
cu obiectivele Comunității Energetice Europene, care spun că statele membre trebuie să ducă la 
îmbunătățirea securității aprovizionării pentru preîntâmpinarea incidentelor și exploziilor, pentru 
diminuarea pierderilor în rețea și, în consecință, la micșorarea costurilor gazului natural pentru 
consumatorii finali. Acest fapt reprezintă o oportunitate pentru noi, așa cum CEE ar reprezenta un 
mecanism eficient de atragere a asistenței și investițiilor în infrastructura gazieră autohtonă, un 
exemplu oportun fiind cel al Ucrainei. Statul vecin și Comisia Europeană au semnat la 23 martie 
2009 un acord, care prevede asistență europeană pentru modernizarea sistemului ucrainean de 
gazoducte cu o lungime de 13 500 km. 

În baza analizei situației reale din domeniul gazelor naturale, energiei electrice, energiei 
regenerabile și eficienței energetice în Republica Moldova, precum și a oportunităților externe și 
interne, ce pot contribui la sporirea securității energetice a țarii, am ajuns la următoarele concluzii: 
1. Vulnerabilitatea securității energetice a RM este cauzată din lipsa de control a domeniului 
energetic de către stat, în special a domeniului gazelor naturale, care aparține unui actor străin. 

 Totodată, această vulnerabilitate este cauzată și datorita importului excesiv de resurse 
energetice, în special al gazului natural (100%), care provine dintr-o singură sursă (Federația Rusă). 
Astfel, lipsa alternativelor viabile de import îngustează practic la limită spațiul de manevră al 
autorităţile statului în timpul negocierilor pentru preţul de import al resursei energetice. În 
consecință, pe termen scurt și, chiar mediu, este puțin probabil ca situația în domeniu dat să se 
schimbă într-o manieră pozitivă, dat fiind faptul că la moment se atestă o lipsă de instrumente, 
posibilități și oportunități în acest sens. 2. Ponderea gazului natural și a energiei electrice, resurse 
care sunt preponderent importate, este destul de mare în coșul resurselor energetice consumate. 

 Prin urmare, atât sectorul comunal, cât și activitatea sectorului industrial depind de 
aranjamentele politico-economice, în ceea ce privește achiziționarea resurselor energetice necesare. 
Or, asemenea stare de lucruri, precum și lipsa de rezerve în caz de criză, contribuie direct asupra 
vulnerabilității macroeconomice a statului. 3. Domeniului energiei regenerabile și a eficienței 
energetice în Republica Moldova este unul relativ nou, fapt ce determină ca acest segment să fie 
unul slab dezvoltat, inclusiv finanțat, și cu oportunități nevalorificate. Pe teritoriu Republicii 
Moldova, există condiții prielnice pentru dezvoltarea domeniul pe scară națională a energiei pe bază 
de biomasă, energiei eoliene, solare și hidraulice. 4. Aderarea Republicii Moldova a Comunitatea 
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Energetică Europeană este un pas important în procesul de integrare europeană şi apropiere a 
statului de standardele UE în domeniul energetic, care pe termen mediu și lung va contribui la 
sporirea securității energetice a statului. Acest lucru presupune în mod evident beneficii și anume: − 
integrarea Moldovei în piaţa energetică europeană, fapt ce presupune o piaţă a energiei fără 
frontiere între statele membre ale CEE; − demonopolizarea pieței energetice și stimulării 
concurenței, ceea ce va crea o siguranţă a furnizării şi o reducere a riscurilor de deconectări sau de 
prestări necalitative a serviciilor în domeniu; − oportunități de participare la proiecte energetice 
regionale și internaționale; − existenţa unei reglementări clare, a unui cadru normativ unic şi a unui 
mecanism stabil pentru funcţionarea pieţelor regionale ale energiei; − asistenţă şi ajutor reciproc 
între state în cazul unor perturbări sau situaţii de crize; − investiții în modernizarea infrastructurii 
energetice, ceea ce va asigura o eficienţă energetică mai sporită. 5. Republica Moldova are 
posibilități, inclusiv tehnice, de a valorifica oportunitățile unor proiecte energetice internaționale 
(Nabucco, AGRI) sau grație rezervelor de gaz natural de pe platoul continental din Marea Neagră și 
gazelor de șist din Ucraina și România. Însă, aceste posibilități țin de o perioadă medie și lungă de 
timp din cauza factorului tehnic, financiar, dar și celui politic și geopolitic. 

Cu toate acestea, identificarea alternativelor la monopolul gazului rusesc reprezintă o 
chestiuni vitală pentru asigurarea securității energetice a Republicii Moldova și asigurării 
suveranității economice a statului. 6. Există potențial intern în dezvoltarea domeniului gazelor 
naturale, energiei electrice, energiei regenerabile și eficienței energetice. Însă, pe termen scurt și 
mediu cea mai oportună direcție tine de domeniul surselor alternative de energiei, deoarece 
oportunitățile în primele două domenii țin de un viitor mai îndepărtat din cauza costurilor mari și 
complexității tehnice. Prin urmare, dezvoltarea acestui domeniu va contribui direct la micșorarea 
utilizării resurselor energetice de import, lucru ce va avea impact pozitiv asupra dependenței 
energetice a Republicii Moldova de factorul extern. Demararea proiectelor, ce țin de energie 
regenerabilă și eficiență energetică în Republicii Moldova sunt la început de cale. Și, așa cum 
economia țării noastre depinde extrem de mult de importul de resurse energetice (în special a 
gazului natural) și de tendința de creștere a prețului la energie, atunci ne convingem, o dată în plus, 
că sursele regenerabile de energie reprezintă o soluție viabilă pentru acoperirea consumului de 
energie electrică și căldură. Or, acest lucru este susținut și de Planul Naţional de Acțiuni privind 
Energia Regenerabilă pentru anii 2013-2020.  

În concluzie, securitatea națională a Republicii Moldova nu poate fi concepută în afara 
contextului securității europene. Luînd în considerație faptul că Uniunea Europeană este un factor 
stabilizator, important pentru sistemul de securitatea națională, Republica Moldova va depune 
eforturi pentru a avansa în procesul de integrare europeană. Aderarea în perspectiva la Uniunea 
Europeană va cosolida securitatea țării, Republica Moldova devenind beneficiar și sursă de 
stabilitate și securitate. Negocierea unui cadru de cooperare care să reflecte fără echivoc perspectiva 
de aderare rămîne un obiectiv strategic pentru Republica Moldova. 
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REZUMAT. Crizele politice metodologice sunt împărțite în sisteme intra-sistem, inter-sistem 

și extra-sistemice.  În activitatea noastră, în studierea impactului crizei în sfera politică, 
reprezentăm Teritoriul Transnistrean ca un sistem politic care interacționează cu alte sisteme. 
Factorii interni și externi acționează asupra acestui sistem, care sunt motivele pentru apariția unor 
crize politice de diferite nivele și grade de gravitate. Pentru a înțelege esența acestui sistem politic 
regional, vom folosi următoarea definiție a conceptului de "regiune" - acesta este teritoriul din 
cadrul granițelor administrative ale subiectului, care are următoarele caracteristici: complexitate, 
integritate, specializare, administrabilitate, existența autorităților politice și administrative. 

Scopul lucrării privind exemplul unei crize intrasisteme, inter-sistemice și supra-sistemice 
este identificarea tehnologiilor prin care aceste crize politice sunt gestionate și soluționate. 

Prin urmare, orice criză sau conflict pe teritoriul statului, fie ea politică, economică sau 
socială, provoacă o îngrijorare serioasă nu numai pentru conducerea locală, ci și pentru 
autoritățile centrale. 

Cuvinte cheie: Crize politice, sistem politic, regiune. 
 

SUMMARY. Methodological political crises are divided into intra-system, inter-system and 
extra-systemic systems. In our activity, in studying the impact of the crisis in the political sphere, we 
represent the Transnistrian Territory as a political system that interacts with other systems. 
Internal and external factors act on this system, which are the reasons for the emergence of 
political crises of different levels and degrees of seriousness. To understand the essence of this 
regional political system, we will use the following definition of the concept of "region" - this is the 
territory within the administrative boundaries of the subject, which has the following 
characteristics: complexity, integrity, specialization, manageability, the existence of political and 
administrative authorities. 

 The purpose of the article on the example of an intra-systemic, inter-systemic and supra-
systemic crisis is to identify the technologies by which these political crises are managed and 
solved. 

 Therefore, any crisis or conflict on the territory of the state, be it political, economic or 
social, causes serious concern not only for the local management, but also for the central 
authorities. 

Keywords: Political crises, political system, region. 
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În cadrul acestui studiu al fenomenelor de criză, am folosit metode de analiză spațial-

temporală, analiză situațională și metoda studiului de caz. Metoda studiului de caz oferă un set 
suplimentar de instrumente științifice necesare în studiul unui spațiu social multicultural.[1] 

După cum arată observațiile, toate conflictele și crizele regionale, într-un fel sau altul, se 
manifestă ca fiind politice. În acest capitol, problemele teoretice și metodologice ale studierii 
conflictului regional sunt luate în considerare în exemplul Teritoriului Transnistrean, cea mai 
importantă regiune geopolitică. 

Datorită slăbirii puterii de stat, intensificarea proceselor de regionalizare și amenințarea 
dezintegrării Republicii Moldova, nivelul regional al analizei crizelor socio-politice s-a mutat în 
centrul atenției cercetării. Crizele regionale reflectă condițiile locale de muncă și de viață, 
activitățile de petrecere a timpului liber și de comportament, conștiința oamenilor care trăiesc o 
lungă perioadă de timp într-o anumită zonă cu o puternică tradiție de cultură și mentalitate. 
Specificitatea regiunii determină specificul conflictului regional. Fără ea, nu există o certitudine 
calitativă a acesteia din urmă. 

Pentru a lua în considerare această parte a eforturilor de cercetare, se aplică: subiectul nostru, 
în primul rând, constatăm că cele regionale pot fi luate în considerare de crizele care apar atât la 
nivel interregional, cât și la nivel intraregional. Studiul acestor procese actualizează transferul 
studiilor conflictuale de la nivelul general social la cel regional, atât în ceea ce privește tranziția de 
la aspectul teoretic general al modelării crizei, la aspectul conceptual concret, cât și în ceea ce 
privește îmbunătățirea tehnologiilor politice pentru prevenirea și soluționarea acestora.[2] 

Criza este destul de diversă și poate fi văzută cel puțin la mai multe niveluri ale subiecților 
acestei crize. Există, de asemenea, un set clar de motive care au condus la această situație. 
Conflictul frontierei dintre Republica Modova şi regiunea Transnistreană asupra proprietății 
anumitor teritorii a continuat pe parcursul anilor, este suficient să amintim declarațiile politicieni cu 
privire la afilierea teritorială. În faza de criză, acest conflict a crescut în unul îngheţat. Unul dintre 
motivele pentru o astfel de evoluție puternică a situației, până la zvonurile despre un conflict militar 
în curs de dezvoltare este nivelul diferit de modernizare post-sovietică a Republicii Modova şi 
regiunea Transnistreană. 

Cu toate acestea, în cadrul acestei cercetări, suntem interesați în primul rând de criza politică 
și de modalitățile de soluționare a acesteia. În ciuda diferitelor tipuri de acorduri, problema 
Transnistreană rămâne deschisă. 

Această criză politică are mai multe niveluri: 
1.     Nivelul intrastatal. Criza a provocat un conflict de diferite forțe politice. 
2. Nivelul internaţional. A avut loc acutizarea relaţiilor dintre regiunea Transnistreană, 

ca subiect în componenţa Republica Modova. 
Autoritățile din regiunea Transnistreană au încercat să profite cu exigență de situație și să 

aplice metoda atunci când încearcă să acopere deficiențele și problemele politicii interne cu 
imaginea "inamicului extern" și să mobilizeze sentimentele naționaliste ale populației. Aceasta este 
una dintre cele mai eficiente tehnologii pentru conducerea politicii internaționale de către multe țări. 

W. Uryși R. Smoke în lucrarea lor "Anatomia crizei" constată că situația de criză este 
împărțită în patru elemente principale.[3] 

În cazul descris de noi, toate cele patru caracteristici sunt marcate clar: 
 1) Mizele participanților în acest caz sunt prestigiul internațional al țării, respingerea față de 

un vecin.  
2) Republica Modova consideră agresiune, acțiunile regiunii Transnistreane de a agrava criza.  
3) Deciziile sunt luate într-un timp limitat. Gradul de incertitudine este extrem de ridicat. 

Situația se poate întoarce în orice direcție.  
4) Numărul de alternative este limitat la două: fie negocierile părților, fie intervenția 

mediatorilor internaționali. 
Chişinăul a folosit tehnologia de negociere, pe care W. Uryși R. Smokeo descriu după cum 

urmează: "Pentru a ajunge la o soluție rezonabilă, trebuie să reconciliem interesele, nu pozițiile". 
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Vedem că, din cauza situației de criză, care nu a condus la forme periculoase de agravare a 
relațiilor, a existat o dinamică semnificativă a procesului de negociere. Apropo, cea mai dureroasă 
reacție a fost încercarea privind integritatea teritorială. În regiunea Transnistreană, există o logică 
foarte specifică a dezvoltării crizei regionale, ale căror rădăcini se extind în zilele existenței puterii 
sovietice. Principalul factor de stabilizare este fenomenul de putere regională personificată în 
imaginea șefului regiunii. În cele din urmă, stabilitatea situației din regiune este determinată în mare 
măsură de personalitatea "liderului" local, de calitățile sale manageriale. 

Instabilitatea politică în regiune la nivel instituțional a fost, de asemenea, determinată în mod 
tradițional de existența altor structuri de putere care au devenit centre originale alternative de 
putere. În multe situații, se căuta modalități de a suprima instituțiile politice care erau percepute 
drept concurenți în lupta pentru resursele de putere și potențialele focare ale opoziției politice. 

Această criză politică a demonstrat clar nu numai dinamica conflictului regional, ci și diverse 
modalități de soluționare și rezolvare a acestei situații de criză și de luare a deciziilor politice în 
condiții extreme. 

În acest studiu, ne-am propus să utilizăm metoda: studiu de caz pentru a arăta această criză 
politică în dezvoltare, precum și pentru a identifica metode de rezolvare a acestei crize și elemente 
de gestionare a crizelor aplicate de părți. Având în vedere faptul că obiectul de cercetare este unul 
complex și multiplu, am folosit nu numai metoda observării directe, dar și analiza presei, inclusiv 
sursele de internet. 

Cu toate acestea, criza pe care o analizăm are propriile particularități și modele de dezvoltare 
care o deosebesc de cele similare. Conflictul a avut loc nu numai în sfera economică, dar accentul 
conflictului a fost în mare măsură transferat la planul ideologic. 

Istoria omenirii este plină de conflicte politice. Lupta pentru putere, pentru conservarea și 
întărirea ei, precum și încercarea de a-și exercita puterea, au dat naștere mai mult speranțelor și urii, 
temerilor și ambițiilor, muncii grele de gândire a ideologilor și a oamenilor de știință politică, 
revoluționarilor și contrarevoluționarilor, conservatorilor și radicalilor, extremiștilor și 
reformatorilor. Dar nu numai lupta pentru putere, ci și schimbările radicale în societate, inclusiv 
tranzițiile democratice dorite pentru regimurile post-totalitare, sunt adesea pline de crize și de 
instabilitate. Este suficient să spunem că reformele democratice care au început în Uniunea 
Sovietică și țările fostei tabere socialiste la sfârșitul anilor 80 ai secolului al XX-lea s-au transformat 
repede în "revoluții democratice", redând drastic toată harta politică a lumii. 

O altă tendință este de asemenea periculoasă - eforturile excesive de stabilitate și de 
consolidare se transformă adesea în stagnare obișnuită și în revenirea la modelele anterioare ale 
autoritarismului, prin utilizarea noilor tehnologii de informare și comunicare care plictisesc 
percepția cetățenilor asupra realității. În acest caz, dilema "libertății" din echilibru instabil se 
transformă într-o omogenitate stabilă: anarhia sau autoritarismul, consolidată în mod repetat, în 
absența unei contragreutăți fără speranță, care conduce la nenumărate nenorociri prin apariția 
răspunsurilor extremiste din partea statului și a societății. 

De aceea, problema nu numai echilibrului politic, ci și condițiile, normele și măsurile 
conflictuale politice, formele sale dorite și necesare, care permit societății să se dezvolte în mod 
durabil prin critica a ceea ce se întâmplă, formele acceptabile de rezistență la putere care nu distrug 
societatea și statul sunt astăzi atât de urgente. În mod firesc, se pune întrebarea despre rolul 
subiecților care asigură acest echilibru politic sau un conflict constructiv, ceea ce este natural să ne 
imaginăm guvernul și opoziția. Metoda de analiză conflictuală-discursivă ajută la a răspunde la 
această întrebare. 

Baza metodei de analiză a conflictelor-discurs propusă de noi este combinarea expertizei 
bazate pe o analiză a relațiilor dintre subiect și activitate ale celor două părți asupra conflictului de 
putere și a opoziției și a analizei lingvistice a textelor declarațiilor lor politice. O astfel de analiză 
este o examinare analitică care permite identificarea: 1) rădăcinilor conflictului (istoria conflictului, 
contradicțiile și cauzele, cauza imediată, - motivația pentru toți, vectorul general al discursului în 
societate); 2) caracteristicile subiecților conflictelor (nevoile și valorile lor, pozițiile lor, prezentarea 
rezultatelor conflictelor, caracterul adecvat al percepției lor și ale altora în conflict, motivația 
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conflictului pentru ei înșiși, discursul fiecărui participant în conflict, limba discursurilor); 3) starea 
de interacțiune a conflictului (dinamica conflictului, stilul de comportament în conflictul fiecăruia 
dintre participanți, metodele de gestionare a conflictelor, durata, caracteristicile mediului extern al 
conflictului, echilibrul discursului de conflict și discursul de coerență); 4) procesul de gestionare a 
conflictelor (alegerea strategiei și a tacticii de către participanții la conflict, alegerea principiilor și 
criteriilor de gestionare a conflictelor, a metodelor de stat sau alternative, utilizarea / neutilizarea 
violenței, dacă contradicția este decisivă în principiu, dacă discursul general și discursurile sunt 
instituționalizate și legitimate sau nu). 

Rădăcinile conflictelor. 
În primul rând, trebuie să găsim rădăcinile actualului conflict de putere și de opoziție din 

Republica Moldova. Aceasta este una dintre cele mai dificile sarcini, care este, în general, asociată 
cu problema științifică de identificare a tendințelor generale și a interdependențelor care provoacă 
crize și situații de conflict în societate, ducând la proteste în masă.  

1. Interdependența sferelor economice și sociale, ritmodinamica economică și socio-politică. 
Conform concluziilor lui Marx, există o legătură fără îndoială între sferele vieții economice (de 
bază) și politice (suprastructurale). Conform concluziilor teoriei ciclurilor mari ale situației 
economice, N. D. Kondratiev, menţionează că șocurile sociale din state sunt incluse în procesul 
ritmic de dezvoltare a ciclurilor mari ale circulației globale a capitalului și resurselor tehnologice și 
nu sunt forțele inițiale ale acestei dezvoltări și forma manifestării sale. Mecanismul socio-economic 
al lungimii de undă implică interacțiunea a două subsisteme principale: tehnico-economice și socio-
politice, prima având un răspuns mult mai rapid decât cel de-al doilea. Mișcarea ascendentă a 
lungimii de undă (faza de redresare și prosperitate) este stimulată de evoluția armonioasă a 
structurilor economice și socio-instituționale până când "stilul tehnologic" atinge limita 
posibilităților de creștere a eficienței. Acest proces poate fi văzut ca o scădere a lungimii de undă 
care duce la criza întregului sistem. Dacă impunem o revigorare a gândirii sociale și politice și o 
creștere a sentimentelor de opoziție asupra acestor valuri, vom vedea că ele sunt nesemnificative în 
faza de creștere a lungimii de undă și se înmulțesc în faza inițială a declinului, crescând la cel mai 
înalt punct al declinului și menținând activitatea la începutul creșterii.  

Toate acestea nu pot afecta sferele politice și spirituale ale societății. Sfera politică a fost 
monopolizată de un singur partid, nu a dat rezultate calitative, noi idei și proiecte. Gradul de 
participare politică a cetățenilor la guvernare, realizat în condițiile Uniunii Sovietice, a fost foarte 
ridicat în ceea ce privește indicatorii săi cantitativi, dar numai asta. Cetățenii aproape 100% s-au 
deplasat la urne, aproape același lucru (în absența unor alternative) au fost rezultatul votului. Cele 
câteva proteste "de jos", în special de către inteligență, au fost examinate cu atenție pentru 
credibilitate. 

Și sfera spirituală a eșuat, controlată strict de conceptele unei expediții unice. De vreme ce 
cenzura politică de partid în presă, cultură și chiar religie (deși biserica a fost separată de stat, dar 
controlată de ea) nu a oferit ocazia unei persoane să se exprime pe deplin, cetățenii s-au bucurat de 
dublă moralitate și de standarde duble de comportament. Credibilitatea ideologiei comuniste a 
încetat, iar odată cu obţinerea independenţei, Republica Moldova a avut nevoie de idei proaspete 
care să capteze și să unească societatea pentru un salt serios înainte. "Dezghețarea politică" dusă în 
interiorul țării și politica păcii și a întreruperii nucleare pe arena internațională a fost oarecum 
descoperită altora, nu numai pentru elită, ci și pentru cetățeanul obișnuit, noi pagini din propria lor 
istorie. În aceste condiții, o parte a elitei și a societății au început să formeze treptat dorința de 
schimbare calitativă. 

2. Efectul privării, efectul "farmecului amar". Alexis de Tocqueville a crezut că probabilitatea 
revoluției și a violenței în masă este cea mai mare în acele momente în care, dimpotrivă, perioada 
de stagnare politică și economică se îndreaptă către o fază de creștere bruscă a șanselor și 
oportunităților fiecărui individ. Conform concluziilor conceptului de mobilizare politică și socială a 
lui J. Davis, probabilitatea unei revoluții este ridicată în cazul în care perioada de creștere constantă 
dă brusc loc unei perioade de stagnare.  
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3. Influența mai multor variabile asupra activării structurilor de opoziție. Conform acestei 
legi, probabilitatea acțiunii colective este o funcție a unui număr de variabile, cum ar fi 
nemulțumirea socială, resursele opuse vs forțele, posibila superioritate a resurselor unei părți asupra 
altor resurse, etc.  

4. Condițiile care afectează modelele de opoziție, inclusiv: juridice (constituția și sistemul 
electoral); cultural (cod istoric al comportamentului în masă); prezența subculturilor care 
încurajează radicalismul; nemulțumirea față de politicile guvernamentale; mari diferențe socio-
economice; caracteristicile liderilor la putere și în opoziție cu aceasta, etc. 

Într-adevăr, există motive să ne gândim nu numai la limitele puterii autoguvernării, ci și la 
limitele rezonabile ale opoziției în puterea milenară și la condițiile care permit să se vorbească 
despre activitatea pozitivă necesară. De mai multe ori, opoziția a devenit cauza distrugerii 
statalității, criza identității naționale, spirituale, politice a societății. Pe această bază, gânditorul rus 
remarcabil, И.А.Ильин, a concluzionat că, cu cât statul este mai greu dat poporului și cu atât este 
mai necesar pentru o anumită perioadă a istoriei sale, cu atât mai puternic trebuie să fie guvernul. Se 
pare că nu întotdeauna statul își poate permite o opoziție puternică.  

În opinia altor cercetători, Republica Moldova, puterea și oamenii ei nu lipseau nu numai 
critici, ci și autocritică, nenorocirea lor consta în faptul că nu au reușit într-un dialog productiv. 
Cultivarea ideii de iresponsabilitate a poporului pentru activitățile autorităților înseamnă a cultiva 
vechea experiență falimentară a istoriei acumulate în lumea locală într-o societate tradițională cu un 
nivel de reflecție care este incomparabil mai mic decât nevoile unei societăți mari. 

Ideea de identificare a opozițiilor binare conceptuale cum ar fi prietenul - inamicul, egalitatea 
- inegalitatea etc. deoarece strategia de analiză a unui text politic este foarte productivă. Un text 
politic este întotdeauna ideologic și este rezultatul unei anumite controverse cauzate de prezența 
unei abordări de valoare alternativă la un anumit fenomen. Această alternativă a valorilor poate fi 
exprimată prin opoziții binare, în care un membru pozitiv, care corespunde orientărilor de valoare 
ale autorului, se opune unui membru negativ. 

Astfel, cadrul asociat egalității de opoziție - inegalitate poate include 1) cunoașterea 
procedurală a modului de conducere într-o societate bazată pe egalitate, 2) cunoștințe declarative 
despre ceea ce poate fi o situație opusă unei situații de egalitate, 3) caracteristicile emoțional-
evaluative ale situației fiind prezentate, în conformitate cu care egalitatea este evaluată în mod 
pozitiv și inegalitatea este negativă. Cadrul pe care îl activăm constă din două sub-cadre, adică într-
un cadru avem antiteza a două subramuri. Opozițiile importante sunt alocate în funcție de numărul 
referințelor lor, ca și în analiza conținutului. 

Există două tipuri de texte pe care sociolingviștii le tratează: primare (codare directă) ca 
urmare a verbalizării gândirii și secundare (transcodare), adică parafrazi sau concepte, metafore de 
bază. Ideea de metafore conceptuale care determină percepția realității, a gândirii și a 
comportamentului este formulată în lucrarea lui J. Lakoff și M. Johnson "Metaphors that we 
choose" (1980). Esența sa constă în faptul că activitatea noastră este determinată de sistemul 
conceptual, iar sistemul nostru conceptual este, de fapt, metaforic. Potrivit acestor oameni de știință, 
realitatea socială este interpretată de om în termeni metaforici, obișnuiți tuturor membrilor 
societății, cum ar fi "Patria este mama". Nivelul personalității lingvistice a autorităților se corelează 
cu caracteristicile conștiinței publice. 

Discurile guvernelor din Republica Moldova au funcționat pe o asemenea opoziție de valoare 
a unor concepte cum ar fi: comunismul - anti-comunismul; patriotismul - antipatriotismul; 
colectivism - individualism; adevăr umanism (socialist) - umanism fals (burghez). În ceea ce 
privește aceste opoziții de valoare, puterea se prezintă ca un susținător, 2) un patriot, 3) un 
colectivist, 4) un susținător al umanismului adevărat (socialist), altul ca oponent, antipatriotic, 
renegat, purtător al "umanismului fals". Tezaurul acestei personalități lingvistice, reflectând 
viziunea sa asupra lumii, este reprezentată de următoarele metafore conceptuale: lumea este frontul 
luptei dintre ideologii, patria-mamă, intransigența este cealaltă parte a umanismului. 

 Participanții la conflicte de putere și opoziție. 
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Autoritățile și opoziția sunt părți ale discursului politic care reproduc în mod constant, fiecare 
dintre acestea susținând dreptul de a reprezenta interesele majorității și de a formula conceptul de 
bine comun prin folosirea statutului public ridicat. Subiectiv, este discursul de conflict al elitei și al 
contraelitei. Obiectul discursului lor de conflict este reprezentat de obiectivele politice, valorile, 
regulile generale ale jocului, dreptul de a forma un curs politic, de a se integra în programele sociale 
naționale, de a formula o agendă pentru comunicarea politică și codurile sale. Subiectul conflictului 
este putere. În același timp, ambii își motivează dreptul de a vorbi în numele întregului popor și 
susțin întotdeauna ideologic discursul lor: discursul democrației sau discursul comunismului sau 
discursul patriotismului luminat etc. 

De partea puterii, atuurile legalității și legitimității (acțiunile în conformitate cu legile 
existente și recunoașterea poporului sunt majoritatea formală a celor care au votat în alegeri), din 
partea opoziției sunt legalitatea "dispersată" exprimată în drepturi și libertăți politice (printre care: 
libertatea de exprimare, dreptul de a se uni, dreptul de a se aduna în mod pașnic și fără arme, de a 
organiza mitinguri, demonstrații, marșuri, dreptul de a participa la conducerea afacerilor de stat, de 
a alege și de a fi ales, dreptul la acces egal la serviciul public, dreptul de a participa la administrarea 
justiției, dreptul de a face apel personal și, de asemenea, să depună contestații individuale și 
colective la stat și organismelor guvernamentale locale) și mai puțin legitimitate decât la putere, 
fapt confirmat de rezultatele votului formal. 

Autoritățile și opoziția din Republica Moldova ca grup de interese sunt eterogene și 
contradictorii. În prezent, la nivelul elitei politice și administrative, există interese patriotice (parțial 
lobby pentru interesele complexului industrial, agricultura și alte industrii dependente de ordinele 
guvernamentale) și o orientare cosmopolită (parțial lobby pentru interesele întreprinderilor mari și 
mijlocii). 

Opoziția parlamentară înainte de alegerile din 2019 a fost împărțită aproximativ în 
următoarele grupuri de interese: 

- protejarea intereselor bogatelor și super-bogate, care sunt îngrijorate de status quo-ul și 
proprietățile lor; 

- protejarea intereselor afacerilor și a părții intelectualității, orientată spre valori occidentale; 
- protejarea intereselor angajaților, angajați ai statului, în primul rând: medici, profesori, 

medici, militari și unii intelectuali de orientare patriotică, orientați spre valorile socialiste. 
Există și alte forțe politice mai mult sau mai puțin radicale care se află în apropierea acestor 

poli de opoziție, dar până acum nu dispun de suficientă putere pentru a influența acțiunile 
autorităților. Iar atunci când analizăm părțile la conflictele din partea autorităților și a opoziției, nu 
trebuie să uităm și de particularitățile personalității politicienilor și de originea legitimității lor, 
precum și de ambițiile și ideile lor despre dreptul la violență, subiectul fiind prea scump al disputei - 
putere. 

Vom arăta etapele de formare a subiecților opoziției politice, care coincid cu perioadele de 
formare a sistemului pluripartidist și cu subiectele disputelor sale cu autoritățile. 

1) 1991 - dezvoltarea organizațiilor sociale informale, printre care spiritul criticii istorice a 
fost puternic; "primul val" de formare a partidului, crearea de facțiuni de opoziție în parlament și 
platforme, care au dat naștere mai multor partide de dreapta și stânga; 

2) 1991-2000 - mișcările informale dobândesc un caracter politic, perioada de acțiune a 
fronturilor populare și crearea unor structuri proto-partid, majoritatea cărora își întemeiau activitatea 
pe critic, "al doilea val" de formare a partidului, asociat cu crearea partidelor și blocurilor de 
opoziție,  

5) 2001 - 2008 - delimitarea finală a democraților din opoziție, a liberalilor, a comuniștilor și 
a patrioților naționali. Ruperea protopartiilor și formarea unor partide reale de opoziție. 

6) 2008 până în prezent - participarea durabilă la alegerea partidelor de opoziție a direcțiilor 
liberale, comuniste și naționale-patriotice. 

Managementul conflictelor. Din punct de vedere ipotetic, în Republica Moldova discursul 
democratic provine din ideea socialistă, în care s-a proclamat egalitatea socială și pe termen lung - o 
societate fără clasă, care ar fi trebuit să rezolve automat conflictele politice din societate. Dar, în 
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practică, prioritatea a fost acordată intereselor clasei muncitoare, care a fost aliată cu "țărănimia 
muncitoare și inteligența oamenilor", care a fost asigurată de cotele corespunzătoare din structurile 
puterii. Astăzi, ne-am întors de fapt la clase și la o mare inegalitate socială între bogați și cei săraci. 
Victoria în alegeri este de fapt câștigată de cei care dispun de resurse financiare sau administrative, 
care se înmulțesc reciproc, atrăgând în sine o altă resursă informațională. Creați, prin analogie cu o 
nouă elită, care încearcă să controleze procesele politice și sociale din țară într-o manieră umbroasă. 

Președintele Igor Dodon s-a angajat să remedieze situația, construind o verticală a puterii și 
creând o democrație gestionată. În același timp, avem o societate civilă destul de slabă prin 
standardele experienței europene și americane.  

În ceea ce privește limbajul vrăjmășiei, care se manifestă cel mai agresiv în timpul 
discursurilor politice în timpul campaniilor electorale ale reprezentanților guvernului și ale 
opoziției, al căror retransmitator este mass-media, în mod eficient ruperea societății în "ai noştri" și 
"ei", acest proces poate fi reglementat de lege și de observatorii publici. Monitorizarea presei a 
arătat că candidații folosesc adesea o hartă naționalistă, iar presa trebuie să acţioneze ca un mediator 
real al unor astfel de conflicte, mai ales la televiziune, care nu trebuie să permită ca conflictele să se 
dezvolte pe baza unei identități naționale rigide. 

Concluzii. Esența comunicării politice se află în natura sa conflictuală dualistă (care 
răsplătește și pedepsește pe ceilalți), care, la rândul ei, este influențată de atitudinea valorică, 
ideologică, psihologică a subiecților de comunicare, de interesele lor politice. Acest conflict poate fi 
constructiv, poate chiar distructiv, dacă nu vizează clarificarea esenței problemei, ci și partenerului 
politic însuși. Natura, conținutul și formele de comunicare între putere și opoziție depind în 
întregime de esența puterii: ca urmare a activităților unui guvern totalitar sau autoritar, un tip de 
comunicare asimetrică apare între guvern și opoziție; cu un guvern liberal-democrat, simetric. Dar, 
cu condiția ca poporul să-și poată controla dialogul, să intervină. Apoi, puterea și opoziția, ca un 
public complet structurat, într-o democrație, sunt subiecți ai unui parteneriat complex de 
comunicare socio-politic, care implică următorul mecanism de interrelații: interacțiune, 
interdependență, control reciproc, comunicare folosind critici politice constructive. 

Discursul constructiv sau pur și simplu discursul în sens lui Habermas, care servește la 
clarificarea semnificațiilor, înțelege ceea ce spune celălalt și care vizează găsirea de noi idei politice 
și perspective de dezvoltare socială, negocieri în caz de conflicte emergente în timp ce în țara 
noastră nu reușesc. Și acest lucru este plin de noi explozii de violență în țară. În multe privințe, 
responsabilitatea pentru acest lucru, pe lângă autorități și opoziție, este suportată de mass-media 
care mediază acest discurs. Adesea, mass-media de la repetor de evenimente și opinii se transformă 
în participanți direcți la evenimente politice. Astfel, ei devin coautori ai politicii, o parte a 
sistemului politic, care astăzi poate fi deja numit un sistem politic mediatic. 
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Abstract.The article discusses the political risks and its influence on the formation of a 

constitutional state. What is the proportion of political risks for the formation of a constitutional 
state? As well as the question regarding the European integration, that is so relevant for the 
Republic of Moldova. Which political risks did the Republic of Moldova take by signing the 
association agreement with the European Union? The article also discusses the interaction between 
a constitutional state and civil society of the Republic of Moldova, their risks and mutual relations.  

 Keywords: political risks, constitutional state, civil society, captured state, European 
integration, political elections, corruption.   

 
За последние десятилетия все более интенсивно начали активизироваться отношения 

между Европейским Союзом и Республикой Молдова. Политическим риском было 
присоединениев 2009 году Молдовы к Восточному партнерству, а в 2016 года вступило в 
силу Соглашение об ассоциации между Молдовой и ЕС. Подписав и приняв на себя это 
Соглашение, Молдова обязалась реформировать свою внутреннюю политику в соответствии 
с законодательством и практиками ЕС. 

Раскрывая тему политических рисков и их влияние на процесс европейской интеграции 
рассмотрим само понятие политический риск, который дает политический словарь. «От 
греческого risicos – утесы, скалы – неустранимый элемент политического решения любого 
уровня (начиная с революционных преобразований всего общества и заканчивая 
голосованием отдельного избирателя), заключающийся в выборе (не всегда 
просчитываемом) той или иной линии поведения, того или иного действия. Рисковое 
решение принимается в ситуации неопределенности и характеризуется особым типом 
взаимосвязи объективных обстоятельсв и субъективной деятельностью по их образованию. 
Успех при осуществлении такого решения зависит не только от «угадывания», но и от 
умения и волевой решимости направить ход событий в результате активных действий в 
пользу избранной альтернативы. В ХIХ в. Категория «Риска» получила глубокую проработку 
в хозяйственном праве. С 20-х гг. ХХ в. ее начинают связывать с принятием политических 
решений. В последней четверти века складываются контуры области исследований, которую 
можно связывать как «рискологоя». 

Риск является неустранимым элементом принятия политического решения, а поскольку 
оно принимается субъектом, то его оформление и осуществление во многом зависит от 
социально-психологических характеристик последнего. Этот параметр отражается в таких 
понятиях как, входящих в теорию принятия решений, как восприятие и анализ рисковых 
ситуаций, уровень риска, портфель риска, профиль риска, замыкающихся на фигуре риск 
тейкера-человека берущего на себя ответственность за выработку, принятие и 
осуществления решения. 

Политика - это цепь взаимопересекающихся и конфликтующих решений, что, 
безусловно сопряжено с большей или меньшей степенью риска. 

Только на сегодняшний день выявляется вся серьезность рискового решения, связанная 
с отказом от устоявшейся политической системы в условиях СССР. Но в любом случае это 
решение привело к появлению новых образцов политической активности на уровне 
руководства и уровне массового политического поведения. По-новому начинают 
трактоваться проблемы социальной несправедливости как побудителя рисковых ситуаций, 
роль СМИ, как влияние новых приоритетов, обостряющих степень риска.» [1,с342] 
Соглашение между ЕС и Республикой Молдовой предполагает совершенствование и 
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развитие правового государства, это обеспечивает организацию политической власти на 
основе конституции, которая предполагает условия для наиболее полной реализации прав и 
свобод человека и гражданина, а также наиболее полного и последовательного ограничения 
государственной власти при помощи права с целью недопущения ею злоупотребления. 

Взаимоотношения Молдовы со стороны ЕС отвечает приоритетам Соглашения об 
ассоциации. Молдова ставит основные приоритеты по реализации обязательств по 
Соглашению об ассоциации, а основная цель ощутимо и заметно поднять качество жизни 
простых граждан, укрепление верховенства права и улучшение делового климата. 

«Новые многолетние программы ЕС на 2017-2020 годы (в качестве единой структуры 
поддержки) были приняты 13 сентября 2017. 

Приоритетными направлениями стали: 
1. экономическое развитие; 
2. управление; 
3. взаимосвязь; 
4. взаимодействие между людьми.» 
Основным приоритетом в развитии правового государства является вопрос поддержки 

гражданского общества, в свою же очередь развитие правового государства является 
результатом выкрестализации гражданского общества. «Программы также охватывают 
стратегические связи, наращивание потенциала развития и строительство институтов. 

Поддержка ЕС зависит от того, насколько успешно страна будет выполнять программу 
реформ. В этой связи, когда в 2014-2015 гг. в банковской системе Молдовы были 
обнаружены крупные махинации, Европейский Союз приостановил бюджетную поддержку 
правительству Молдовы.» 

В 2014 году из трех молдавских банковисчез$1 млрд: BancadeEconomii, Unibank и 
BancaSocială.  Мошенничество в банковской системе было с произведено с участием всех 
трех банков, работающих вместе. 

Банковский скандал имел политический оттенок, среди главных лиц дела — видные 
бизнесмены и политики, в их числе Влад Филат, на тот момент являлся премьер-министром 
Молдовы и основателем проевропейской Либерал-Демократической партии. Как результат 
на аферу в $1 млрд в стране прошли уличные демонстрации, пикеты, сидячие забастовки и 
флешмобы,  

«Европейский Союз возобновил перевод средств для бюджетной поддержки после 
заключения в конце 2016 г. между Молдовой и МВФ соглашения, направленного на 
стабилизацию банковского сектора Молдовы, и с учетом соблюдения 
Молдовой необходимых условий (например, прогресс в сфере управления государственными 
финансами).»  

Таким образом, в числе основных приоритетов для развития правового государства и 
весьма рисковым шагом Молдовы было – проведение «ключевых реформ, в особенности, в 
сфере юстиции, финансов, энергетики, общественного правления и борьбы с коррупцией, а 
также строгое соблюдение условий соглашения с МВФ. Особое внимание уделено развитию 
эффективных демократических механизмов, как основной базы для развития правового 
государства, главенству права и соблюдению прав человека в Молдове.» [2] 

Молдова является одним из государств Европы, весьма подверженных коррупции.  
Коррупция - это болезнь, и болезнь носящая отпечаток политического характера, она 
подрывает страну изнутри и носит системный характер затрагивая все уровни власти. 
Коррупция в Молдове является одной из основных причин деградации политической и 
экономической жизни, упадком общественных нравов, а так -же социального расслоения 
общества. Постоянно возрастающие экономические доходы дельцов легального и 
подпольного бизнеса приводят к увеличению масштабов подкупа бюрократии, финансовые 
махинации, влекут за собой режим беззаконности за экономические преступления. Подобные 
тенденции ставят под вопрос процесс демократизации общества в Молдове. 
Коррумпированные служащие государственных, правоохранительных и административных 
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органов создают весьма парадоксальную ситуацию, при росте экономической и прочей 
преступности падает уровень привлечения правонарушителей к уголовной ответственности. 

«Организация TransparencyInternationalMoldova отмечает, что, хотя в 2017 году был 
принят ряд законов для укрепления институциональной базы борьбы с коррупцией, особенно 
с коррупцией на высоком уровне и отмыванием денег, их применение откладывается. По-
прежнему нефункциональным остается Национальный орган по неподкупности, подрывая 
применение политики проверки имущества и личных интересов. Агентство по возмещению 
добытого преступным путем имущества, похоже, тоже не работает.» [3] 
В нашем государстве, в лице Плахотнюка, соединились между собой коррумпированные и 
мафиозные элементы и захватили все рычаги власти и дестабилизировали социально 
политическую обстановку в стране, что создавало новые условия для появления 
политических рисков (уличных демонстраций, забастовок и пикетов). 

В ответ на банковский скандал, кражей миллиарда, Евросоюз приостановил 
финансирование. 

«13 сентября 2017 Европейский Парламент и Совет одобрили программу 
макрофинансовой помощи Молдове в размере €100 млн. евро при условии экономической 
стабилизации и реализации основных реформ. Однако, для предоставления данного 
финансирования необходимо четкое соблюдение условий. В совместном заявлении по 
итогам принятия решения, Парламент, Совет и Комиссия ЕС подчеркнули, что основным 
условием для оказания поддержки являются: уважение эффективных демократических 
механизмов, включая парламентскую систему, и верховенство права. Европейская Комиссия 
и Европейская служба внешних связей будут внимательно отслеживать выполнение данных 
условий в ходе реализации программы. Более того, на техническом уровне, Молдова должна 
будет выполнить ряд политических условий на момент выдачи транша.» [4] 

Непризнание выборов мэра Кишинева, прошедшие в мае 2018 года, можно так-же 
отнести к политическому риску, были нарушены основные принципы правого государства -
голосование как основной и высший принцип представительства. В ответ европарламент 
принял резолюцию. Это была самая жесткая резолюция по Молдове,которую принял 
Парламентом за последние 10 лет. 

В резолюции было указано, что Молдова «захваченное государство» с наличием 
большого ряда проблем, это контролируемые СМИ, а так-же недостаток независимости 
юстиции, слабое расследование кражи миллиарда из банковской системы. В нашей стране 
юстицию использовали, с целью сведения политических счетов. Страна, захваченная 
олигархом, который не мог допустить победу оппозиционера Нэстаси и рисковать своим 
режимом. Евросоюз на тот момент приостановил финансирование. 

Такая ситуация как непризнание выборов в Кишиневе влечет за собой опасный 
прецедент для признания любых выборов и ставит под жесткий удар развитие 
демократических институтов в Молдове. Судом были отмены сотен тысяч голосов граждан- 
это нарушение и грубое попирание прав человека, верховенства закона и демократических 
норм. Доверие и приверженность избирателей к избирательной системе является важным и 
фундаментальным, и его не следует подрывать. В правовом, демократическом государстве 
выбор избирателей, священный выбор, целиком и полностью уважается и соблюдается. 
Отличительной и важной  чертой демократического строя являются справедливые и 
свободные выборы, выражающие волю избирателей страны без какого-либо политического 
вмешательства. Такой прецедент как непризнание выборов в Кишиневе является серьезным 
правонарушением для существования независимой судебной власти, которая выступает 
арбитром во взаимоотношении между исполнительной и законодательной властями. Один из 
важных и основных принципов правового государства – разделение властей с их взаимным 
контролем и, взаимодействием, что серьезно нарушается на практике в нашей стране. 

Кандидат, победивший на выборах мэра Кишинева получил наибольшее количество 
голосов. Работавшие на выборах, международные наблюдатели, выявили незначительные 
нарушения, которые никак не дают оправдание недействительность результатов выборов. 
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Вынесенное решение суда- необоснованно, оно препятствует избирательной воле народа, 
наносит ущерб уважению верховенства закона,попирает демократические принципы . Все 
данные события отрицательно отражаются и на имидже страны как демократического и 
правового государства. 

«24 февраля в Республике Молдова состоялись парламентские выборы. Центральная 
избирательная комиссия сообщила результаты, Согласно предварительным выводам Миссии 
ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами, выборы были «конкурентными, и в целом, 
фундаментальные права соблюдались». Тем не менее, на протяжении всей кампании и в день 
выборов отмечались недостатки, в частности, «заявления о давлении на государственных 
служащих, явные признаки подкупа голосов и злоупотребление административными 
ресурсами». Миссия также отметила, что «контроль и владение средствами массовой 
информации со стороны политических участников ограничивают диапазон мнений, 
представляемых избирателям». Все недостатки, выявленные Миссией ОБСЕ/БДИПЧ по 
наблюдению за выборами необходимо решать, основываясь на рекомендациях 
ОБСЕ/БДИПЧ ввиду будущих выборов на всех уровнях. 

Европейский Союз внимательно следил за всем избирательным процессом, в том числе 
в период кампании и в день выборов, и будет продолжать тщательно следить за событиями 
после выборов с целью оценки их влияния на демократию и плюрализм мнений в 
Республике Молдова. Европейский Союз поддерживает усилия по укреплению демократии в 
Республике Молдова и подчеркивает, что уважение воли избирателей является одним из 
фундаментальных демократических принципов. 

Это были первые выборы в рамках недавно введенной смешанной избирательной 
системы.  Как уже указывалось в выводах Совета Европы от 26 февраля 2018 года, 
большинство существенных изменений, внесенных в Кодекс о выборах в 2017 году, не 
соответствовали некоторым из ключевых рекомендаций Венецианской комиссии Совета 
Европы и ОБСЕ/БДИПЧ.  Проведение последних выборов подтвердило необходимость 
выполнения этих рекомендаций и продолжения усилий по приведению избирательного 
законодательства и его применение в соответствие с международными стандартами. 

Партнерство Европейского Союза с Республикой Молдова будет по-прежнему 
сосредотачиваться на предоставлении ощутимых преимуществ гражданам Молдовы. Исходя 
из этих соображений, Европейский союз полон решимости сотрудничать с теми в 
Республике Молдова, кто поддерживает процесс реформ, который лежит в основе нашего 
Соглашения об ассоциации, в частности в том, что касается борьбы с коррупцией и 
корыстными интересами независимо от политической принадлежности, обеспечивая 
независимость судебной системы и деполитизацию государственных институтов. Мы 
продолжим основывать наши отношения с Республикой Молдова на принципах 
обусловленности и соблюдения верховенства закона и демократических стандартов.»[5] 

С целью продвижения реформ ЕС возобновило «финансовую помощь Молдове в 
размере €45 млн., первый транш в размере €14,5 млн» молдавские власти уже получили 
в июле 2019 года.» [6]  Власть в Молдове была фактически узурпирована, сильно 
коррумпирована. Появились силы правой оппозиции, в лице блока ACUM, которые не были 
замешаны в каких- либо коррумпированных скандалах, на них то и были сделаны ставки со 
стороны ЕС. 

 В демократическом, правовом государстве наиболее полно и последовательно 
соблюдаются права и свободы человека и гражданина, а власть же в государстве действует в 
рамках закона, в целях недопущения злоупотребления. Важный и основной принцип указан 
во Всеобщей декларации прав и свобод человека, где зафиксировано, что «человек его права 
и свободы являются высшей ценностью». Демократическое, правовое  государство, должно 
последовательно соблюдать свое основное предназначение -  гарантировать каждому 
человеку и гражданину возможность всецелого развития личности. Речь идет о такой шкале 
социальных принципов, в результате которой права человека являются основными, 
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естественными и законными, в то время как необходимость осуществления государственной 
властью своих функций и прерогатив, выступает вторичной производной. 

Подводя итоги важно отметить, ряд событий, которые произошли в нашей стране и 
указанных выше, демонстрируют то, что у нас в Молдове не достаточно хорошо развито 
гражданское общество, как важная фундаментальная основа правового государства, нет 
среднего класса с развитыми культурными, политическими, экономическими и правовыми 
отношениями, нет совершенствования общества и власти. В демократическом, правовом 
государстве гражданское общество обеспечивает функцию контроля за исполнением законов 
всеми субъектами права. 

Идея правового государства предполагает идею взаимоуправления гражданского 
общества и государства, что у нас в стране к сожалению отсутствует, эта идея предполагает 
собой ликвидацию монополии государства на все подавляющую тотальную власть с 
одновременным взаимным изменением соотношения свободы общества и государства в 
непосредственную пользу общества и отдельного индивида. 

В заключении важно также отметить, что политические решения осложняются 
политическими следствиями и «одна из основных сложностей в принятии решений 
заключается в том, что они отдаются на откуп элите, издержки же риска падают на широкие 
массы и даже выходят за рамки страны или региона. Проблему возможно решить созданием 
новых возможностей демократического контроля. Но это требует высокого уровня 
образованности, социальной вовлеченности, цивилизованности, устранения моментов 
«фобий» при принятии решений, отказа от неоправданной осторожности как тормоза 
социальных преобразований, «синдрома нерешительности».[7] 

Проведение реформ в нашей системе общественных отношений на всех ее уровнях 
необходимо и основательно требует осознанной и активной деятельности субъектов 
различных социумов. Важное место в радикальном изменении и качественном обновлении 
государства и общества занимает политика, ее институты и инструменты, духовные и 
социально - экономические общности людей. В прошлом тоталитарном пространстве и 
времени, политика, идя сверху, была интересами узкой группы номенклатурных работников, 
элиты, то на сегодняшний день  политика является полем действия рядовых граждан, 
перевоплощающаяся в область деятельности людей, идущей снизу. Если говорить другими 
словами, политика из формальной, иллюзорной становится фактической, реальной. Но в 
силу своей динамичности, сложности и неопределенности политика продолжает оставаться 
загадкой, соединением ирационального и рационального. Поэтому одной из ее основных и 
важных характеристик выступает политический риск. 
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Summary. In the context of the large-scale development of globalization processes, the 

scientific understanding of the essence and typology of modern society is extremely important. In 
the context of globalization, development and internationalization of global economic relations, the 
widespread adoption of ICTs, the social, economic and managerial structures of society are 
changing, the relations and relations between people (state, business and population) are extremely 
complicated, and the possibilities of local management, autonomous and self-organization are 
reduced. The transition to the information society is fully in line with the concept of innovative 
sustainable development - forming an economy based on knowledge and information, and not on 
the expanding consumption of natural resources. 

Adnotare  
În contextul desfășurării pe scară largă a proceselor de globalizare, înțelegerea științifică a 

esenței și tipologiei societății moderne este extrem de importantă. În contextul globalizării, 
dezvoltării și internaționalizării relațiilor economice mondiale, adoptarea pe scară largă a TIC-
urilor, structurile sociale, economice și manageriale ale societății se transformă, relațiile și relațiile 
dintre oameni (stat, afaceri și populație) sunt extrem de complicate, iar posibilitățile de management 
local, autonom și autoorganizare sunt reduse. Tranziția la societatea informațională este pe deplin în 
concordanță cu conceptul de dezvoltare durabilă inovatoare - formarea unei economii bazate pe 
cunoștințe și informații, și nu pe consumul în expansiune de resurse naturale 

Cuvinte-cheie: societatea informațională, farmare, constituire, avansare IT, inteligența 
artificială 

Keywords: information society, formation, setting up, IT advancement, artificial 
intelligence 

JEL Classification: A20, C72, D82, D83. 
„O cursă eternă într-un cerc de idei și inovații, 
Invenții, descoperiri, experimente 
Ne va dezvălui esența mișcării, dar nu și pacea. 
O viață irosită în existență ... 
Înțelepciunea pierdută în cunoaștere ... 
O, cunoștințe pierdute în informații ... ” 

Thomas Stearns Eliot,  
laureat al Premiului Nobel  
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Introducere. Modernizarea tuturor sferelor de activitate socială pe baza utilizării 
tehnologiilor informației și comunicațiilor, care devin una dintre principalele resurse în lupta pentru 
dominația mondială, capătă importanță mondială. La nivel internațional, sunt discutate problemele 
dezvoltării societății informaționale globale, ale căror probleme principale au fost expuse în Carta 
Okinawa a societății informaționale globale. Studiul reglementării juridice internaționale a societății 
informaționale contribuie în mod obiectiv la dezvoltarea acesteia și la formarea legislației privind 
informațiile interne, care este concepută pentru a simplifica relațiile informaționale. 

Având în vedere rolul crescând al informațiilor în secolul XX este nevoie de garanții legale 
ale drepturilor și libertăților de informare ale omului și ale cetățeanului. În acest sens, au fost 
adoptate o serie de documente juridice internaționale care contribuie la formarea fundamentelor 
legale ale societății informaționale globale. Consiliul Europei a adoptat peste o sută de documente 
de reglementare, recomandare și alte documente care vizează reglementarea relațiilor 
informaționale, a drepturilor omului și a libertăților în societatea informațională. Documentele 
adoptate confirmă rolul de consolidare a componentei informaționale pentru societatea modernă și 
stat. Trebuie menționat că prima sesiune a Adunării Generale a ONU din 1946 a adoptat Rezoluția 
59 (I) „Convocarea unei conferințe internaționale cu privire la problema libertății informațiilor”, în 
care libertatea informației a fost considerată drept drept fundamental al omului, care constă în 
posibilitatea accesului nestingherit colectează, diseminează și publică informații și, de asemenea, 
recunoaște dreptul la acces la informații, se concentrează pe rolul organelor de stat în asigurarea 
dreptului la informație, ceea ce reflectă în mod direct această lege în mecanismul administrației 
publice a țărilor lumii. Declarația universală a drepturilor omului din 10 decembrie 1948 garantează 
dreptul fiecăruia la libertatea de opinie și de exprimare, precum și dreptul de a căuta, primi și 
disemina în mod liber informații și idei prin orice mijloace și indiferent de granițele statului. 

Scopul cercetării constă în investigarea societății informaționale în creștere, problemele 
acesteia și căile de depășire al dificultăților. 

Rezultate și analiză. Un document important, care pretinde că reglementează relațiile de 
informare în domeniul combaterii infracțiunilor de informații, este Convenția Consiliului Europei 
privind criminalitatea informatică, semnată la Budapesta în 2001 de multe țări europene. Cu toate 
acestea, multe țări nu au aderat la acest document, deoarece art. 32 „Accesul transfrontalier” 
permite serviciilor speciale ale unor țări să acceseze rețelele de informații și comunicații din alte 
țări, în timp ce desfășoară operațiuni în acestea fără permisiunea autorităților naționale nu este 
preferat. Absența „suveranității informaționale” în lumea modernă poate duce la pierderea 
suveranității statului în general. Cu toate acestea, SUA și membrii UE au considerat că unele țări 
încearcă să asigure principiul controlului complet al statelor individuale pe segmentele lor naționale 
de Internet. Ulterior, multe dintre prevederile proiectului din 2011 au fost incluse în documentele 
adoptate la nivelul OSTT, CSI și SCO, cu toate acestea, inițiativa nu a primit un sprijin internațional 
larg. 

Într-o societate post-industrială, tehnologia informației s-a dovedit a fi fundamentul spațiului 
informațional global. Deoarece esența oricărui sistem de management este colectarea, acumularea, 
prelucrarea și utilizarea informațiilor pentru atingerea obiectivelor sale, devine evident că pentru 
activitățile politice factorul informațional este o condiție foarte importantă pentru funcționare. 

În ciuda totalității spațiului informațional global, acesta este încă eterogen. Puterea rețelei 
este măsurată acum nu atât prin parametrii spațiali, cât și prin nivelul de implicare. Limitele noii 
societăți sunt măsurate în coordonate de rețea, iar căderea acestora înseamnă situația de a intra în 
zona de vid informațional. 

O societate informațională este o societate în care majoritatea lucrătorilor sunt angajați în 
producția, stocarea, procesarea și comercializarea informațiilor, în speță forma cea mai înaltă a 
acesteia - cunoaștere. Pentru această etapă de dezvoltare a societății și a economiei se caracterizează 
prin: 

� creșterea rolului informațiilor, cunoașterii și tehnologiei informației în societate; 
� creșterea numărului de persoane angajate în IT, TIC, comunicații și producția de produse 

și servicii informaționale, o creștere a ponderii acestora în PIB; 
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� creșterea informatizării societății utilizând telefonie, radio, televiziune, internet, precum 
și mijloace tradiționale și electronice; 

Crearea unui spațiu informațional global care să ofere: 
� interacțiunea informațională eficientă a oamenilor; 
� accesul lor la resursele informaționale mondiale; 
� satisfacerea nevoilor lor de produse și servicii informaționale. 
� dezvoltarea e-democrației, economiei informaționale, guvernării electronice, guvernării 

electronice, piețelor digitale, rețelelor electronice sociale și de afaceri. 
Scopul formării societății informaționale este îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, 

asigurarea competitivității Rusiei și dezvoltarea sferelor economice, socio-politice, culturale și 
spirituale ale societății. 

În același timp, Israelul, ca subiect de geopolitică, ca stat cu o infrastructură de informații și 
telecomunicații mai dezvoltată în întreg spațiul OCDE, ar putea deveni o punte naturală între 
Europa și țările din regiunea Asia-Pacific. Aceasta i-ar permite să devină o legătură-cheie în spațiul 
informațional global. Astfel, în era informatizării universale și a construcției societății 
informaționale, un singur mediu informațional (spațiul) devine una dintre cele mai importante 
caracteristici de formare a statului și implică atât necesitatea unei înțelegeri teoretice a acestei 
afirmații, cât și consolidarea normativă a acestui fenomen, care, la rândul său, necesită formarea 
unei industrii independente - legea informației. 

Politica de slăbire a rolului statului în sectorul IT și de liberalizare a procedurii de investiții 
străine a început în India la sfârșitul anilor 90, dar procesul nu a fost accelerat, s-a desfășurat în 
etape și cu atenție. La sfârșitul secolului, Guvernul Indiei a lansat o serie de inițiative în ceea ce 
privește formarea personalului național, recunoașterea semnăturilor electronice și a contractelor 
electronice, modificarea legilor fiscale pentru investiții riscante, creșterea cotei permise a 
investițiilor străine directe și stimulente fiscale semnificative pentru capitalul de risc [1]. 

India a folosit cu îndemânare cererea de muncă de rutină și non-creativă, care nu a putut fi 
satisfăcută în cercurile de programatori cu plată mare din SUA, a oferit rate de dumping conform 
standardelor Statelor Unite și a dezvoltat externalizarea, care poate fi numită o anumită politică de 
investiții a țării, ceea ce a dus la succes. În cadrul acestui proces, au avut loc instruiri și calificări ale 
corpului național de programatori, dezvoltarea de parcuri tehnologice pentru munca lor colectivă și 
acumularea de capital primar serios la ordinele americane, care obligă Statele Unite să vorbească 
despre „amenințarea indiană”. 

Principalele caracteristici ale societății informaționale, sarcina principală este informatizarea 
diferitelor aspecte ale vieții umane: producție, educație, infrastructură; această societate este 
deschisă schimbărilor și proceselor globale; această societate este caracterizată de niveluri ridicate 
de educație și sănătate; sistem economic dinamic, care are competitivitate, afaceri performante, 
potențial inovator. 

 
Tabelul 1. Listă de țări după numărul de utilizatori de internet la 30 iunie 2017[2] 

nr Țara  Conectări, 
consumatori 

Ponderea 
de la 

numărul 
populației

, % 

nr Țara  Conectări, 
consumatori 

Ponderea de 
la numărul 
populației, 

% 

 Total pe 
Glob 

3885567 
619 

51,7 
12 

Vietnam  64 000 000 67,1 

1 China  772 000 
000 

53,2 
13 

Marea Brit. 62 091 419 94,8 

2 India  699 992 
838 

34,4 
14 

Filipine  57 607 242 55,5 

3 SUA 312 322 
257 

76.18 
15 

Thailanda 57 000 000 83,5 
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4 Brazilia 123 927 
230 

65,9 
16 

Iran  56 700 000 70 

5 Indonesia  132 700 
000 

50,4 
17 

Franța  56 367 330 86,8 

6 Japonia  117 528 
631 

94 
18 

Turcia  56 000 000 69,6 

7 Rusia  109 552 
842 

76,4 
19 

Italia  51 836 798 86,7 

8 Nigeria  91 598 757 47,7 20 R.Coreea 47 013 649 92,7 
9 Mexic  85 000 000 65,3 43 România  10 879 514 55,76 
1
0 

Bangladeș  
23 183 372 14,4 

58 Israil  6 361 718 78,89 

1
1 

Germania  72 290 285 89,6 
89 R.Moldova 1 492 720 40 

 
Concluzii. Potrivit unui raport recent, în 2018, mai mult de jumătate din populația lumii a 

folosit rețeaua globală pentru prima dată. Țara cu cel mai mare număr de utilizatori de internet era 
de așteptat să fie China, cu o pondere de 21% din total. Reamintim că tehnologia 5G oferă o lățime 
de bandă mai mare decât tehnologia 4G. Împreună cu alte funcții, va crește disponibilitatea de 
bandă largă mobilă și va permite utilizarea modurilor de la dispozitiv la dispozitiv (device-to-
device). Viteza calculatoarelor și a liniilor de telecomunicații de mare viteză a dus la faptul că în 
2015, cantitatea de informații digitale create de omenire a ajuns la aproape 4 GB (1 zettabyte = 1 
trilion GB), iar până în 2020 sunt de așteptat 40 de zettabytes (1 Zettabyte = 1,180,591,620, 717, 
411, 303, 424 bytes) [3]. Natura acestor soluții este de așa natură încât vor fi acolo, bineînțeles, 
unde vor fi cereri pentru ele, iar cererea va fi acolo unde o densitatea conexiunilor este ridicată, în 
primul rând în domeniul obiectelor autonome, produselor intelectuale, unde este necesară o 
densitate majoră, viteză și fiabilitate, conectarea rapidă. 
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POLITICA COMERCIALĂ A TURCIEI CU UE 
TURKEY'S TRADE POLICY WITH THE EU 
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Summary  
If we look at the relationship between Turkey and its traditional Western allies impartially, it 

becomes clear that the issues of economy, defense and the fight against terrorism are on Turkey's 
agenda. After several years of strong economic growth and development, Turkey is currently 
swimming in turbid waters. First, it remains a country with a structural deficit, low economies, 
limited natural resources and high dependence on gas supplies from Russia and Iran. Secondly, its 
commercial performance and foreign direct investment flows, of which 74% are provided by the 
EU, are largely dependent on the EU. As a result, the country is largely dependent on the economic 
health of the EU and the mutual political relations 

Adnotare  
Dacă cercetăm imparțial relația dintre Turcia și aliații săi tradiționali occidentali, devine clar 

că problemele legate de economie, apărare și lupta împotriva terorismului sunt pe agenda zilei al 
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Turciei. După câțiva ani de creștere și dezvoltare economică puternică, actualmente Turcia înoată în 
ape tulburi. În primul rând, rămâne o țară cu deficit structural, economii reduse, resurse naturale 
limitate și dependență ridicată de aprovizionarea cu gaze din Rusia și Iran. În al doilea rând, 
performanțele sale comerciale și fluxurile de investiții străine directe, dintre care 74% sunt furnizate 
de UE, depind în mare măsură de UE. Prin urmare, țara depinde în mare măsură de sănătatea 
economică a UE și de relațiile politice reciproce 

Cuvinte-cheie: comerț, relații economice internaționale, ralațiile de integrare UE-Turcia 
Keywords: trade, international economic relations, integration relations EU Turkey 
JEL Classification: A12, H52, I28, O40 
 
Introducere. Începerea relațiilor oficiale între Uniunea Europeană (UE) și Turcia datează 

din 1959, când Turcia a solicitat asocierea în urma înființării Comunității Economice Europene 
(CEE). Consiliul de Miniștri CEE a acceptat cererea, iar în urma negocierilor, a fost semnat Acordul 
de la Ankara, care a conceput o asociație în 1963. După ce a analizat perioada istorică, realizând un 
progres turbulent, relațiile Turcia-UE au început să evolueze într-o dimensiune foarte diferită cu 
semnul Uniunii vamale (CU). Prin CU, Turcia și UE au eliminat toate barierele din fața comerțului, 
cu excepția zonelor agricole și a serviciilor.  

Scopul studiului își propune să evalueze impactul CU în economia turcească. Studiul 
analizează patru impacturi distincte, care sunt investiția directă străină, ocuparea forței de muncă, 
creșterea și comerțul exterior. 

Rezultate și analiză. Turcia și UE au abordări diferite în definirea CU. Turcia s-a concentrat 
pe aspectele economice. În conformitate cu prevederile Acordului de la Ankara, CU este ultima 
etapă a fazei tranzitorii în care ambele părți își îndeplinesc obligațiile reciproce. Astfel, pentru 
Turcia, a fost primul pas al unui lanț ireversibil de evenimente care să conducă la aderarea deplină, 
întrucât conform Acordului de la Ankara prevăzut la articolul 28, Turcia are dreptul să ceară 
aderarea după finalizarea cu succes a uniunii vamale, deși există nicio aderare automată. Astfel, 
Turcia nu a văzut niciodată CU ca un scop în sine. Într-adevăr, având în vedere faptul că Turcia nu 
participă la mecanismele de luare a deciziilor Comunității privind relațiile economice externe cu 
țările terțe, ar fi fost admisibil ca Turcia să considere UC ca un scop în sine. Potrivit punctului de 
vedere turc, lansarea CU a marcat sfârșitul celei de-a doua faze a căii care duce la aderarea la UE, 
așa cum este prevăzut atât de Acordul de la Ankara, cât și de Protocolul Adițional, începând astfel a 
treia și ultima fază a procesului[2]. 

Turcia este prima țară care a încheiat o uniune vamală cu CE fără a fi membru cu drepturi 
depline. Cu toate acestea, întrucât ajutorul și mecanismele de sprijin din Comunitate sunt concepute 
în conformitate cu perspectiva deplină a aderării, Turcia a primit foarte puțin sprijin financiar. Cu 
toate acestea, impactul CU asupra economiei turcești nu trebuie considerat negativ, ci departe de a 
îndeplini așteptările. Este dincolo de discuții că unele caracteristici principale ale acestei relații nu 
sunt în avantajul Turciei și au dat naștere frustrării din partea turcilor, întărind tendințele sceptice 
ale euro în Turcia. Având în vedere ponderea agriculturii în comerț și ponderea sectorului 
serviciilor în economia turcă, excluderea ambelor sectoare din CU a devenit un neajuns major 
pentru Turcia, un punct care nu a fost observat în momentul în care a fost întocmit Acordul de 
asociere, dar a devenit evident în a doua jumătate a anilor 90. CU prevăzut în Acordul de la Ankara 
și Protocolul adițional s-a limitat la abolirea taxelor vamale și a impozitelor cu efecte echivalente și 
impunerea unor tarife vamale comune țărilor terțe. Totuși, în paralel cu evoluția acquis-ului 
comunitar și cu schimbările din perspectiva globală, cum ar fi Generalizarea 

Sistemul de preferințe și alte acorduri comerciale preferențiale încheiate de UE, conceptul de 
uniune vamală a suferit modificări vitale și extins. Astfel, a devenit de cea mai mare importanță 
subliniază faptul că relația dintre Turcia și UE nu este un fel de relație în sine, ci trebuie considerată 
mai degrabă o parte integrantă a unui proces gradual de integrare, originea că revine la fazele 
inițiale ale relației dintre parteneri. Prin urmare, doar printr-o integrare totală, o astfel de relație ar 
putea fi durabilă pe termen lung. 
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Soldul comerțului dintre Turcia și UE crește în favoarea Ankara.Exporturile turcești către 
UE în septembrie s-au ridicat la 6 miliarde 433,6 milioane de euro, importurile - 5 miliarde 815 
milioane de euro. Excedentul comercial al Turciei cu Uniunea Europeană în luna septembrie a fost 
de 618,6 milioane de euro, potrivit Serviciului de statistică al Uniunii Europene (Eurostat). Conform 
informațiilor, exporturile UE în septembrie au fost de 168,3 miliarde, importurile de 173,3 miliarde 
de euro. Deficitul comercial al Uniunii Europene în septembrie s-a ridicat la cinci miliarde de euro. 
Exporturile din zona euro în septembrie s-au ridicat la 196,2 miliarde, importurile - 177,6 miliarde 
de euro. Astfel, deficitul comercial al zonei euro s-a ridicat la 18,7 miliarde de euro. Potrivit 
Eurostat, exporturile Turciei către UE în septembrie s-au ridicat la 6 miliarde 433,6 milioane de 
euro, importurile - 5 miliarde 815 milioane de euro. Astfel, excedentul comercial s-a ridicat la 618,6 
milioane de euro. 

Crearea uniunii vamale a Turciei și UE a finalizat a doua etapă de tranziție a integrării țării 
în această organizație, prevăzută de Tratatul de la Ankara. Intrarea în acest nivel calitativ al 
relațiilor dintre Turcia și Uniunea Europeană a ridicat din nou problema dezvoltării Asociației 
europene turce și a perspectivelor de aderare a Turciei la această organizație. 

Această problemă a devenit deosebit de acută la sfârșitul lui 1997 în legătură cu dezvăluirea 
planurilor UE de a începe negocierile privind aderarea deplină cu Polonia, Republica Cehă, 
Ungaria, Slovenia, Estonia și Cipru. În afară de problemele extrem de sensibile pentru turci, pentru 
Ankara a fost foarte dureros să perceapă faptul că Turcia nu a fost deloc indicată în acest lucru sau 
în lista „prospectivă” a membrilor UE. Pasiune în jurul unei decizii similare ale a utorităților UE au 
atins un nivel atât de înalt încât 15 decembrie 1997 Guvernul turc decide să înghețe dialog cu 
Uniunea Europeană până la ceea ce era de așteptat la mijlocul anului 1998 anul deciziei finale a 
Consiliului UE privind extinderea organizației[3].  

Mai mult, așa cum s-a subliniat în mod repetat la diverse niveluri, partea turcă nu solicită 
aderarea imediată Uniunea Europeană (se pare că Ankara este, de asemenea, nerealistă) și 
clarificarea perspectivei europene pentru Turcia, stabilindu-se pentru aceasta criterii economice 
clare și un calendar pentru aderarea la UE atunci există, de fapt, elaborarea unui plan de cooperare 
convenit la etapa a treia, finală (conform acordului de la Ankara) integrarea în această grupare. Mai 
mult, Ankara încearcă să stabilească un interval de timp solid pentru această cooperare, inclusiv 
data punerii în aplicare a aderării complete la UE[4]. 

În apărarea dreptului lor de aderare la Uniunea Europeană, turcii subliniază cea mai lungă 
istorie a relațiilor cu UE în rândul țărilor candidate, realizări în domeniul economic (deși în 
principal în ceea ce privește indicatorii care reflectă dinamica dezvoltării), integrarea țării în diferite 
structuri ale țărilor occidentale, mai presus de toate, NATO și, de asemenea, probabil, ca 
„sperietoare” - în continuare pericolul fundamentalismului islamic pentru Turcia ca singurul stat 
laic din 52 de țări musulmane din în cazul în care afirmațiile ei „europene” nu reușesc. 

Între timp, în Europa prevalează estimările pesimiste perspectivele de aderare deplină a 
Turciei la UE și nu numai în Europa ostilă Greciei, dar și în țările care au cel mai mult cu Turcia 
legături strânse (Germania, Marea Britanie, Franța, Italia). 

Poate că singurul factor prin care Turcia este în fața mai multor țări europene este rata 
șomajului. Totuși, aici trebuie să se țină seama de faptul că statisticile turcești pe această temă sunt 
departe de a fi perfecte; de exemplu, conform cifrelor oficiale, la mijlocul anului 1991 în Turcia, 
erau 1553045 de șomeri, ceea ce constituia aproximativ 7,4% din total forței de muncă[1]. 

O schimbare structurală semnificativă este evidentă. Cu toate acestea, trebuie menționat că 
ponderea majoră (43,4% în 1995) din industria exporturilor din Turcia sunt asigurate de industriile 
textile și de îmbrăcămintei - intensificând forța de muncă și departe de tehnologia avansată (ar 
trebui recunoscute ca fiind tradiționale și nu moderne). Circa 2,8% sunt produse din piele – produse 
industriale, și încă 11% - produse prelucrate, produse agricole. Astfel peste jumătate din exporturile 
industriale din Turcia sunt mărfuri din industriile tradiționale. Lipsa noilor tehnologii din industria 
turcă, mai exact, doar o prezență fragmentată de relativ modern (dar în niciun caz nu metode de 
producție avansate) în industriile individuale nu permit asigura intensificarea procesului de 
producție, complet cel puțin faza industrială de dezvoltare. (Rețineți că o astfel de poziție 
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caracteristic pentru țările în curs de dezvoltare, dar greu acceptabil pentru UE, mai ales după ultima 
sa extindere). 

Concluzii. Având în vedere cele de mai sus, nu putem decât să recunoaștem că candidații 
oficiali de astăzi la aderarea la UE sunt mult mai apropiați decât Turcia, au ajuns la standardele 
Uniunii Europene și, cu unele excepții (Cipru), perspectiva europeană le pare nu numai destul de 
reală, dar și suficient de aproape. Mai mult, nu există nicio îndoială că extinderea UE va avea 
nevoie de ceva timp pentru a adapta pe deplin membrii noi admiși: în această perioadă, admiterea 
continuă este cu greu posibilă. Relațiile dintre Turcia și UE "Putem presupune că întrebarea cu 
privire la aderarea la Comunitatea AELS este în sfârșit decisă, dar nerezolvată. 
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Adnotare. Una dintre cele mai importante condiții pentru creșterea economică în societatea 

modernă sunt cunoștințele. Potrivit cercetărilor capacitatea societății de a crea cunoștințe, selecta, 
adapta, transforma și utiliza drept sursă de profit este crucială pentru creșterea economică durabilă 
și îmbunătățirea nivelului de trai al populației. Creșterea economică a statului este determinată nu 
numai de volumul acumulării de capital sau de extinderea scării de producție, ci de volumul 
cunoștințelor utilizate de societate. Țările dezvoltate economic cel puțin o treime din investițiile lor 
sunt investite în capital intangibil bazat pe cunoștințe, și anume în formare profesională, cercetare și 
dezvoltare, brevete, licențiere, proiectare, marketing. Utilizarea activă a cunoștințelor contribuie la 
creșterea eficienței economiilor naționale, în timp ce lipsa mecanismelor de integrare a economiei și 
cunoștințelor reduc semnificativ nivelul de dezvoltare a economiei țării. O economie bazată pe 
cunoaștere asigură dezvoltarea pieței globale de capital uman și promovează migrația internațională 
a forței de muncă, mobilitatea specialiștilor de înaltă calificare. 

Cuvinte-cheie : societate, dezvoltare, țări dezvoltate economic, instruire, perfecționare 
JEL Classification: A11, D03, O43, P48 
 
Introducere.Unadintrecelemaiimportantecondițiipentrucreștereaeconomică 

însocietateamodernă estecunoașterea. Potrivit experților Băncii Mondiale pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare, „capacitatea societății de a crea cunoștințe, selecta, adapta, transforma și folosi drept 
sursă de profit este crucială pentru creșterea economică durabilă și îmbunătățirea nivelului de trai al 
populației” [1, p. Creșterea economică a statului este determinată nu numai de volumul acumulării 
de capital sau de extinderea scării de producție, ci de volumul cunoștințelor utilizate de societate. 
Țările dezvoltate economic ... cel puțin o treime din investițiile lor sunt investite în capitaluri 
intangibile bazate pe cunoștințe, și anume în formare profesională, cercetare și dezvoltare, brevete, 
licențiere, proiectare, marketing. Utilizarea activă a cunoștințelor contribuie la creșterea eficienței 
economiilor naționale, în timp ce lipsa mecanismelor de integrare a economiei și cunoștințelor 
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reduce semnificativ nivelul de dezvoltare a economiei țării. O economie bazată pe cunoaștere 
asigură dezvoltarea pieței globale de capital uman și promovează migrația internațională a forței de 
muncă, mobilitatea specialiștilor cu înaltă calificare. 

Scopul cercetării constă în investigarea modelul formării resurselor umane pentru 
societatea in devenire, pentru depistarea lacunelor, perfecționarea sustenabilității societății viitoare.  

Rezultatete și analiză. O piață a muncii subdezvoltată creează probleme ale așa-numitei 
„scurgeri de creiere”, care implică ieșirea de specialiști cu înaltă calificare către țări sau sectoare ale 
economiei cu salarii mari, condiții optime de muncă și o perspectivă reală de auto-realizare. Și dacă 
mai devreme fenomenul cifrei de afaceri a forței de muncă era caracteristic unui anumit teritoriu sau 
industrie și era cel mai adesea limitat la cadrul regiunilor deprimate, astăzi mișcarea specialiștilor 
din diferite țări ale lumii devine permanentă 

Trebuie subliniat faptul că migrația pe termen lung a specialiștilor creează riscuri financiare 
imprevizibile pentru investiții în pregătirea lor. Practica arată că transformarea cunoștințelor într-o 
economie nu are loc singură. Nimeni nu poate garanta că investițiile financiare investite vor fi 
utilizate și vor da efectul dorit pentru economie. De exemplu, țările din Brazilia, India, Rusia și 
altele au contribuit cu capital mare la crearea potențialului științific și tehnologic, dar nu au primit 
rezultatul economic necesar din resursele investite. Cunoașterea dă un efect economic ridicat dacă 
este utilizată în cadrul sistemului național de investiții al țării, ceea ce permite utilizarea eficientă a 
tuturor componentelor sale pentru atingerea obiectivelor. Sistemul național de investiții include 
organizații de învățământ profesional superior, cadru de reglementare, politici financiare și 
comerciale eficiente, întreprinderi inovatoare, infrastructură de comunicare bine dezvoltată, acces la 
internetul global ca sursă de cunoștințe. Un rol major în sistemul național de investiții ar trebui să 
fie acordat educației profesionale superioare, care este responsabilă de formarea specialiștilor cu 
înaltă calificare pentru stat, societate și afaceri. 

Schimbările globale care au loc în economie, rolul tot mai mare al cunoștințelor, 
introducerea tehnologiilor informaționale moderne, prezintă noi cerințe pentru pregătirea 
specialiștilor. Un specialist modern ar trebui să fie capabil să pună în practică cunoștințele 
dobândite, să stăpânească tehnologia informației în domeniul său profesional, să aibă abilitățile de a 
dobândi cunoștințe, competențele necesare, să fie pregătit să lucreze în grup și să se poată adapta 
situațiilor emergente. 

Aceste cerințe sunt reflectate în programe educaționale din Israel, programe, materiale 
educaționale și didactice, precum și forme, metode și tehnologii moderne de predare. 

Programele educaționale, programele ar trebui să fie concentrate pe formarea de cunoștințe 
fundamentale în rândul studenților, consolidând relația de pregătire teoretică și practică a unui tânăr 
specialist pentru activități profesionale. O importanță deosebită este acordată dezvoltării profunde și 
sistematice a cunoștințelor științifice și teoretice în toate disciplinele curriculumului sistemului 
educațional al universității. Conținutul programelor de formare, care răspunde în timp util la 
schimbările din dezvoltarea socio-economică a țării, va îmbunătăți calitatea pregătirii de specialitate 
în conformitate cu cerințele angajatorului și ale pieței muncii. 

Concluzii. Una dintre componentele sistemului de pregătire de specialitate la o universitate 
este dezvoltarea unui model al activității sale profesionale, care devine un factor de formare a 
sistemului în determinarea conținutului de educație, forme și metode, tehnologii educaționale, 
precum și rezultatul pregătirii sale ca indicator al calității educației. 

Calitatea educației trebuie privită ca voința subiectului de a-și îndeplini responsabilitățile 
profesionale și funcționale. Un absolvent universitar, care acționează ca subiect al activității 
profesionale, trebuie să posede un anumit sistem de cunoștințe, abilități și competențe, precum și 
calități semnificative personal și profesional, fără de care este imposibil să-și îndeplinească în mod 
eficient îndatoririle funcționale. În modelul propus, accentul în formarea unui specialist este pus pe 
competențele sociale și personale și generale și profesionale generale care permit unui absolvent să 
navigheze pe piața profesională a muncii. Sarcinile formării de fond sunt rezolvate de un grup de 
competențe speciale, inclusiv cunoștințe și abilități orientate profesional, care vor oferi 
specialistului cererea și competitivitatea pe piața muncii, succesul profesional și vor contribui, de 
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asemenea, la creșterea sa profesională. În concluzie, observăm că, atunci când dezvoltăm un model 
de specialist modern, este necesar să se țină seama de cerințele unui specialist care rezultă dintr-o 
economie bazată pe cunoaștere; structura psihologică a muncii; criterii de evaluare a calității 
educației pe baza competențelor formate de un specialist 
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Adnotare. În condiţiile Revoluţiei 4.0 cu repercusiuni spre 5.0 apar discuţii vizând dreptul 

de proprietate. Programele şi produsele de cea mai inaltă performanţă, furnizate de roboţi sau 
inteligenţa artificială sunt destul de relevante şi de calitate impecabilă. Obiectivul controversei 
dintre reprezentanții comunității profesionale constă în modul de calificare operelor de artă sau 
creativitatea roboților, al inteligenței artificiale. Investigaţiile şi rezultatele sunt în mod controversat 
legate de dreptul de proprietate asupra rezultatelor create, inclusiv a unei părţi a programului creat 
de calculator sau inteligență artificială. Legea nu clasifică clar rezultatele sistemelor de inteligență 
artificială ca rezultate protejate ale activității intelectuale, dar în practică există deja condiții 
preliminare pentru asigurarea acestor rezultate cu protecție legală. Scopul cercetării constă în 
punctarea unor accente vizând unele lacune în domeniu. 

Cuvinte-cheie: dreptul proprietății intelectuale, inteligența artificială, produse inteligente, 
tehnologii de vârf. 

JEL Classification: D4, J23, O33, L10, L4. 
 
Introducere. Inteligența artificială (IA) – o tehnologia revoluționară care se dezvoltă cu pași 

rapizi, iar impactul acesteia asupra tuturor sferelor vieții este deja resimțit. Măsurile strategice de 
răspuns necesită o bază reală serioasă, care este concepută pentru a oferi cercetări în domeniul 
tendințelor de dezvoltare a tehnologiei, consacrate IA. Inteligența artificială este o nouă frontieră în 
tehnologia digitală și va avea un impact profund asupra lumii noastre. Aceasta va aduce consecințe 
tehnologice, economice și sociale enorme și va transforma metodele de producție și comercializare 
a bunurilor și serviciilor, și într-adevăr modul nostru de viață. Este prematur de a afirma, dar este 
deja clar că IA va influența conceptele tradiționale de proprietate intelectuală. În curând, IA va 
genera lucrări muzicale comerciale și va crea invenții, ceea ce va transforma conceptele de 
„compozitor”, „autor” și „inventator”, deși încă nu este clar cum. Implementarea și utilizarea 
tehnologiilor inteligenței artificiale va avea consecințe atât pentru legislație și politici în domeniul 
proprietății intelectuale, cât și pentru administrarea sistemelor IP în întreaga lume. A face afaceri la 
nivel internațional necesită cunoașterea documentelor legale ale multor state, precum și o înțelegere 
a diferențelor culturale și, prin urmare, este dificilă. 

Gradul de investigare. Aspectele juridice complexe ale fenomenului inteligenței artificiale 
(IA) și aspectele legale de ontologia (ființei) și implicarea unităților de inteligență artificială la un 
nivel fundamental în știința autohtonă au fost studiate insuficient. Definițiile și interpretările 
conceptului de „inteligență artificială”, descrierile caracteristicilor sale esențiale, într-o anumită 
măsură, sunt reflectate în operele George F. Luger, Daniel Castro și Joshua New, Robert S. 
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Engelmore, Nils J. Nilsson, Michael Guihot, Anne F. Matthew, Nicolas Suzor, Raymond Kurzweil 
etc.[6] Dintre savanți străini se remarcă autori care descriu aspectele juridice generale ale 
fenomenului inteligenței artificiale și aspectelor legale de ontologie: Paulius Čerka, Jurgita 
Grigienė, Gintar Sirbikyt, Nicolas Petit, Jessica Allain, João Paulo de Almeida Lenardon, Simon 
Arcus, Matthew U. Scherer etc. Drepturile de autor al IA, „persoanei electronice” au fost investigate 
de Mafalda Miranda Barbosa, John Buyers, Luis Franco, Curtis E.A. Karnow, Chiel Scholten, 
Adriana Tapus, Michael Henshaw, Joost van Barneveld, Bram Vanderborght, Christian Kurrer 
etc.[2]. «Dreptul roboților» (reglementarea legală a roboticii) și-a găsit reflecție în operele 
savanților Hervé Jacquemin, Jean-Benoît Hubin, Aïda Ponce Del Castillo, Ugo Pagallo etc. Practica 
juridică profesională, activitățile de expertiză juridică se regăsesc în lucrările Dana Remus, Frank S. 
Levy, Dennis Garcia, Richard D. Holowczak, Nabil R. Adam etc. Problemele responsabilității 
juridice pentru activitatea IA au fost cercetate de Luis Franco, Amanda Swanson și Fazal Khan, 
Paulius Čerka, Jurgita Grigienė și Gintarė Sirbikytė, Peter M. Asaro etc. [6]. 

De rând cu un evantai de lucrări publicate în domeniu rămân unele lacune neacoperite de 
cercetare: 

-nu s-a fundamentat o paradigmă relevantă vizând fenomenul de IA, cine trebuie să poartă 
responsabilitate pentru activitatea /inactivitatea IA, cine devine proprietar al operelor IA. 

-publicațiile științifice din domeniu poartă (actualmente) un caracter contradictoriu, de 
polemică. 

-nu există o concepție clară asupra dreptului de proprietate asupra operelor IA și pierderea 
dreptului de proprietate, dividentele economice, rezultate din comercializarea operelor IA. 

Scopul cercetării constă în investigarea interpretărilor IA, criteriile de determinare, aplicația 
și funcționarea, încetarea, pierderea, distrugerea dreptului de proprietate asupra rezultatelor 
activității IA. 

Metode de cercetare. Pentru atingerea obiectivelor trasate autorul a apelat la metodă de 
analiză științifică (metodă de analiză a sistemului, o serie de alte metode analitice speciale) pentru 
perceperea principalele segmente ale orizontului tematic studiat, conceptualizarea, înțelegerea 
acesteia orientată spre meganivel (la nivelul fundamental de înțelegere). A fost utilizată metoda de 
inducție (de la particular la general) făcând posibilă extragerea unui număr de concluzii generalizate 
și evaluări ale fenomenelor, proceselor, relațiilor studiate. Metoda deducției a permis trecerea de la 
cercetarea generală la concepte de inteligență artificială, caracteristici și probleme de reglementare a 
dezvoltării, producției, programării, cifrei de afaceri, aplicării (activării), funcționării, distrugerii și 
eliminării unităților de inteligență artificială, riscurilor și incertitudinilor asociate cu aceasta - pentru 
a studia astfel de caracteristici deja în sfera de aplicare a legii proprietății intelectuale. A fost 
antrenat un șir de metode de cercetare: juridice, formale (care permit identificarea conținutului 
relevant al actelor și normelor studiate), juridice comparative (care permit identificarea diferențelor 
în abordările care sunt implementate în prezent în diferite state), juridice și teleologice (care permit 
să înțeleagă obiectivele prezente și promițătoare vizând reglementarea legală în domeniul cercetării 
etc. 

Rezultate și analiză. Obiectivele fundamentale ale sistemului IP au fost întotdeauna 
stimularea creării de noi tehnologii și lucrări creative și formarea unei baze economice durabile 
pentru invenție și creativitate. Din punct de vedere economic, dacă nu țineți cont de alte obiective 
ale sistemului de IP, cum ar fi asigurarea unei „recompense bine meritate” și protejarea drepturilor 
morale, nu avem niciun motiv să nu utilizăm IP-ul pentru a stimula invențiile sau lucrările creative 
generate de inteligența artificială. Dar totuși, trebuie luat în considerare. Nu există încă răspunsuri 
precise. 

Utilizarea pe scară largă a tehnologiilor IA va transforma, de asemenea, conceptele care s-au 
dezvoltat în IP: brevete, modele industriale, opere literare și artistice ș.a. Acest lucru se întâmplă 
deja, dar motivul nu este doar în IA, ci în general economia digitală. De exemplu, în științele 
biologice, sunt generate cantități uriașe de date care au o valoare semnificativă, dar nu sunt invenții 
în sensul clasic al cuvântului. Prin urmare, trebuie să stabilim ce drepturi și obligații le sunt atașate. 
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În societate, convingerile ferme s-au dezvoltat deja pe acest fundal. Astfel, mișcarea pentru 
„deschiderea” științelor, datelor și publicațiilor respectă punctul de vedere că categoriile de 
proprietăți nu trebuie aplicate datelor. Susținătorii acestui concept susțin că, deoarece datele sunt 
fundamentul IA, acestea trebuie să fie disponibile publicului pentru a permite dezvoltarea de 
aplicații bazate pe IA și alte aplicații. 

Realitatea economică de astăzi, drepturile de proprietate asupra imobilităților acorporale, 
care au fost stabilite pentru a stimula investițiile în crearea de noi cunoștințe și pentru a asigura o 
concurență echitabilă, nu sunt mai puțin importante. Este necesară reconcilierea acestor două 
abordări. Va trebui să trasăm o linie între nevoia de a păstra deschiderea canalelor de date și a 
fluxurilor acestora, pe de o parte, și să le blocăm pe de altă parte, pentru a nu distruge stimulentele 
pentru crearea de noi cunoștințe. 

Dificultatea majoră pentru toate birourile IP este lipsa de competențe în dezvoltarea 
aplicațiilor bazate pe IA. Deși IA a apărut recent, a devenit o soluție tehnologică evidentă. Și 
numărul specialiștilor cu calificările și cunoștințele necesare este destul de restrâns. Acest fapt 
induce o amprentă dificilă pentru agenți privind atragerea angajaților relevanți, în special în 
concurență cu întreprinderi private, care sunt mai bine dotate cu resurse și plătesc mai mult. Oficiile 
IP mici au propriile lor dificultăți specifice. Funcționarea sistemelor IA depinde de date (și 
algoritmi), iar cu cât este mai mic departamentul, cu atât dispune de mai puține date. Prin urmare, o 
cantitate mare de informații este o condiție necesară prealabilă: obligă departamentele mari să 
dezvolte și să pună în aplicare aplicații bazate pe IA, iar în departamentele mici care fac deja față 
volumului de aplicații primite, nu există o nevoie urgentă pentru acestea. Cu toate acestea, în 
comunitatea IP globală, în general, este acceptată o politică de acces deschis la date referitoare la 
înregistrarea drepturilor de proprietate intelectuală la brevete, mărci comerciale și modele 
industriale. Acest lucru ar trebui să ajute departamentele mici, deoarece în principiu au acces la 
aceste date. Depășirea acestor dificultăți va necesita mai multă atenție colaborării și coordonării. 

În acest an, OMPI (Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale,World Intellectual 
Property Organization, WIPO) a inițiat o discuție pe probleme de IP, în special despre utilizarea IA 
în administrarea drepturilor de proprietate intelectuală. Dar există, de asemenea, o întrebare mai 
amplă despre modul în care inteligența artificială va schimba categoriile și conceptele IP în sine, iar 
această întrebare apare chiar în momentul în care lumea cheltuie mai puțin efort pentru activități 
multilaterale de stabilire a normelor decât oricând în ultimii 70 de ani. Aceasta este o problemă 
serioasă care privește nu numai IP-ul, dar în acest domeniu este în special nevoie de o soluție, 
deoarece IP-ul este un fenomen global: atât tehnologiile, cât și datele referitoare la brevete conexe 
sunt de natură globală. Brevetele acoperă doar o singură jurisdicție. Prin urmare, trebuie să găsim o 
soluție globală care să ofere cel puțin interoperabilitatea sistemului. 

Adoptarea TRIPS (1994) a fost determinată de obiective corporațiilor multinaționale CTN 
(în special farmaceutice) și mari investitori în domeniul științific de R&D. Acestea au avut un 
impact asupra guvernelor pentru a se asigura că regimul internațional de protecție IP a fost 
consolidat pentru a se asigura că tehnologia lor a fost utilizată în străinătate, pentru a-și menține 
conducerea tehnologică și pentru a preveni copierea tehnologică de către țările cu regimuri slabe de 
protecție IP. Acordul TRIPS a transformat IP-ul la scară globală și a dus mecanismele internaționale 
de protecție IP la un nou nivel, deoarece a fost primul acord, încorporând standarde minime pentru 
protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, care ar trebui să fie furnizate de fiecare participant 
și impune, de asemenea, participanților să dezvolte mecanisme întru executarea acestor drepturi. 

Globalizarea drepturilor de proprietate intelectuală, după adoptarea TRIPS, a contribuit la 
creșterea economică prin îmbunătățirea transferului internațional de tehnologie. Plățile 
transfrontaliere de redevențe și licențe pentru utilizarea IP pentru 2014 au fost estimate de către 
OMC la 300 de miliarde USD.  
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Distribuție neuniformă și direcții diferite de activitate a brevetelor în țări și regiuni. În 5 
oficii de brevetare (IP5 - SUA, UE, Japonia, China, Coreea) sunt înaintate cereri naționale de circa 
82,5% și 95% din aplicațiile Sistemul International de Brevete (РСТ). „Sistemul PCT faciliteaza 
companiilor si inventatorilor procesul de obtinere a drepturilor de brevet in mai multe tari 
concomitent. O cerere internationala de brevet in cadrul sistemului PCT are efecte juridice in toate 
142 de state – parti ale tratatului” [7]. Structura geografică a aplicațiilor PCT continuă să se 
schimbe în favoarea Asiei: în 2015, Asia a reprezentat 43,5% din toate cererile, în timp ce America 
de Nord - 27,6%, iar Europa - 27%. Majoritatea cererilor PCT sunt depuse în SUA, urmate de 
Japonia, China, Germania și Republica Coreea. SUA (24,9% din totalul brevetelor existente), 
Japonia (18,3%) și China (13,9%) continuă să conducă în numărul total de brevete valabile. Rusia, 
dispune de 2,8% din numărul total de brevete la nivel mondial. Țările dezvoltate se concentrează pe 
transferul de tehnologie către țările în curs de dezvoltare și, prin urmare, activitatea inventatorilor 
SUA, Japonia, Germania vizează piețele externe - numărul de cereri de brevete în birouri străine 
mai mare decât cel intern. Activitatea solicitanților în țările în curs de dezvoltare, inclusiv China, 
este orientată în principal către piața internă. Practica judiciară de protejare a drepturilor modele 
neînregistrate atât domestice cât și proprietarii străini: aspectul ambalajului de mărfuri, cofetărie, 
cornișe, lacăte, bijuterii produse - aceasta nu este o listă completă de obiecte care a devenit supus 
examinării și protecției [9]. 

Secolul vitezelor și tehnologiilor de vârf (revoluția 4.0, IoT) este marcat de dezvoltarea 
inteligenței artificiale, folosită nu numai în scopuri științifice, ci și pentru crearea de obiecte de 
proprietate intelectuală - tablouri, muzică, videoclipuri etc.[1]. S-ar părea că rezultatul inteligenței 
artificiale ar trebui să fie identic cu opere similare create de om. Cu toate acestea, legislația actuală 
a Ucrainei și a majorității țărilor rămâne mult în urma progreselor tehnologice și nu reglementează 
protecția drepturilor de proprietate intelectuală asupra obiectelor create de inteligența artificială [4]. 

 
Fig. 1. Țările lideri în cercetarea inteligenței artificiale [3] 
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Legislația prevede că autorul este o persoană care a creat o lucrare cu munca sa creatoare, iar 

inventatorul este o persoană a cărei activitate intelectuală și creativă a creat invenția (modelul de 
utilitate) [5]. Legislația actuală conectează autorul și crearea drepturilor de proprietate intelectuală 
doar cu oamenii, prin urmare, în domeniul juridic, calculatoarele, programele de calculator și alte 
forme de exprimare a inteligenței artificiale nu sunt autori și inventatori. Această situație s-a 
dezvoltat, în special, deoarece inteligența artificială nu este considerată o entitate separate. Practica 
mondială este ghidată de abordarea conform căreia operele sunt protejate de drepturi de autor, a 
căror originalitate reflectă activitățile creative și intelectuale ale autorului (așa-numitul concept 
„atingere personală”). Inteligența artificială funcționează conform unui algoritm și generează, 
frecvent, lucrări noi ca rezultat al procesării și analizei celor existente. În acest caz, pentru a oferi 
protecție legală unei opere, va fi necesar să se stabilească criterii care să contribuie la determinarea 
„dozei” de originalitate într-o lucrare recent formată. Prin urmare, problemele cheie care trebuie 
rezolvate pentru a oferi protecție juridică obiectelor create de inteligența artificială sunt autorul și 
originalitatea lucrărilor. 

În practica mondială, există mai multe abordări de bază pentru determinarea autorului 
lucrărilor create de inteligența artificială: 

- autor - dezvoltator de inteligență artificială (program sau cod computer); 
- autor - utilizator de inteligență artificială (pentru anumite tipuri de programe); 
- autorul este direct inteligența artificială (introducerea conceptului de „persoană 

electronică”). 
Primele două abordări sunt cele mai frecvente și acceptate, dar nu corespund deloc 

caracteristicii cheie a lucrărilor ca obiecte ale proprietății intelectuale - prezența activității creative 
și intelectuale umane. 

Rezultatul activității intelectuale și creative a dezvoltatorului de inteligență artificială va fi în 
mod direct o astfel de inteligență artificială, sub forma unui program sau cod de calculator. 

În acest sens, activitatea creativă a dezvoltatorului este finalizată. Lucrările generate de 
program, practic nu conțin nicio influență a dezvoltatorului, deoarece ea le creează realizând un 
anumit algoritm. Astfel, recunoașterea dezvoltatorului ca autor al lucrărilor generate de inteligența 
artificială nu respectă legislația aplicabilă. 

Referirea la utilizatorul de inteligență artificială ca autor nu se corelează, de asemenea, cu 
principiile de bază ale dreptului de proprietate intelectuală. De obicei, toate acțiunile utilizatorilor 
legate de procesul de creare a lucrărilor de inteligență artificială sunt de a lansa programul de 
calculator adecvat și de a încărca informații, materiale sau configura setările necesare pentru a crea 
rezultatul final. Astfel de acțiuni sunt dificil de calificat ca activități creative sau intelectuale. 

În ciuda argumentelor de mai sus, legile țărilor precum Regatul Unit, India, Noua Zeelandă 
stipulează că autorii lucrărilor generate de inteligența artificială sunt persoane care au folosit 
programul pentru a crea opera. Adică, autorul unei lucrări muzicale scrise de un program de 
calculator va fi persoana care a furnizat condițiile necesare pentru ca programul să funcționeze (l-a 
dezvoltat sau a setat parametrii). 

Cel mai neobișnuit concept este recunoașterea de către autor a unor lucrări direct furnizate 
de inteligență artificială. Până în prezent, un astfel de concept nu a fost fixat în nicio țară. Oamenii 
de știință din domeniul proprietății intelectuale au introdus chiar și termenul corespunzător - 
„persoană electronică”. Persoana electronică, conform planului, va prelua o anumită personalitate 
juridică, ceea ce îi va permite să fie recunoscut ca subiect separat al relațiilor juridice (autorul 
lucrărilor sau inventatorul) [8]. 
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Concluzii. Nu există nici o îndoială că, obiectele care sunt rezultatele inteligenței artificiale, 
aparțin obiectul dreptului civil, necesitând să primească un anumit statut juridic, care depinde de 
funcționalitatea unui astfel de rezultat, de particularitățile întruchipării într-un obiect material, de 
măsurile de autonomie și de subiectivitatea inteligenței artificiale în sine. Propunem includerea în 
lista obiectelor de proprietate intelectuală protejate create de sisteme de inteligență artificială, 
lucrările științifice, opere de literatură și artă, programe de calculator, baze de date, invenții, 
proiecte industriale și topologii de scheme integrate. 
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