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dimensiunile lor reale în text şi nici nu vor fi mai mici decât acestea; fotografiile trebuie să fie de bună calitate. 
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sfârşitul articolului într-o listă aparte în ordinea apariţiei lor în text. Referinţele se prezintă în modul următor: 
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abrevierile acceptate, anul ediţiei, volumul, numărul, paginile de început şi sfârşit (ex.: Zakharov A., Müntz K. 
Seed legumanis are expressed in Stamens and vegetative legumains in seeds of Nicotiana tabacum L. // J. Exp. 
Bot. - 2004. - Vol.55. - P.1593-1595); 
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d) în cazul tezelor de doctorat, referinţele se dau la autoreferat, nu la teză (ex.: Karsten Kling. Influenţa instituţiilor 
statale asupra sistemelor de ocrotire a sănătăţii / Autoreferat al tezei de doctor în ştiinţe politice. - Chişinău, 1998. 
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Nu se acceptă referinţe la lucrările care nu au ieşit încă de sub tipar. 
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CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ  

„10 ANI AI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN ASISTENŢĂ SOCIALĂ:  

REALIZĂRI, PROBLEME ŞI PERSPECTIVE DE SOLUŢIONARE” 

 
 
 
 
On November 14, 2008, Moldova State University (MSU) hosted the Scientific Practical Conference “10 

years of Social Work Education: Accomplishments, Problems and Perspectives”.  The participants addressed 
a range of issues concerning the implementation of social policies, reforms in the domain of social work, 
training of staff for the social assistance system, establishment of an inter-institutional collaboration and 
others. The conference brought together the academic community, public authorities and NGOs involved in 
the process of social workers’ training. 

The activities of the academic staff in the domain was highly praised by Professor Gheorghe Ciocanu, 
rector of the MSU; Valentina Buliga, head of the Parliament’s Commission for Social Protection, Healthcare 
and Family; Lucia Gavrilita, deputy minister of Social Protection, Family and Child; Anatol Danila, consultant 
of the Ministry of Education and Youth; Svetlana Chifa, head of the Municipal Division of Children’s Rights 
Protection; deans and heads of departments of the Alecu Russo State University in Balti, Ion Creanga State 
Pedagogic University, Free International University of Moldova, Cahul College; directors of NGOs providing 
social assistance services; experts and professors from Romania  (C.Muresan), USA (D.Harisson, John Meyer), 
Germany (D.Gross), Netherlands (B.Kriestensen). 

The articles presented below have been worked out on the basis of the presentations and speeches held 
within the Conference. 

 
 
 
 
La 14 noiembrie 2008 la Universitatea de Stat din Moldova a fost organizată Conferinţa ştiinţifico-

practică „10 ani ai învăţământului în Asistenţă Socială: realizări, probleme şi perspective de soluţionare”. În 
cadrul Conferinţei au fost examinate un şir de aspecte legate de realizarea politicilor sociale, a reformelor în 
domeniul asistenţei sociale, de formarea resurselor umane pentru sistemul de asistenţă socială, de stabilirea 
colaborărilor interinstituţionale etc. La acest for au participat  mediile academice, autorităţile publice, ONG-
urile implicate în pregătirea asistenţilor sociali.  

Cu mesaje de înaltă apreciere a activităţilor desfăşurate de cadrele didactice din domeniu au venit: Gheorghe 
Ciocanu, rector al USM, prof. univ.; Valentina Buliga, preşedinte al Comisiei Parlamentare pentru Protecţie 
Socială, Sănătate şi Familie; Lucia Gavriliţă, viceministru al Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi 
Copilului; Anatol Dănilă, consultant la Ministerul Educaţiei şi Tineretului; Svetlana Chifa, şef al Direcţiei 
Municipale de Protecţie a Drepturilor Copilului, decani şi şefi de catedre ai universităţilor „A.Russo” din Bălţi 
şi „I.Creangă” din Chişinău, ai Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, ai Colegiului din Cahul, 
directori ai ONG-urilor prestatoare de servicii de asistenţă socială, experţi şi profesori din România, SUA, 
Germania, Olanda. 
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN ASISTENŢA SOCIALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA:  

REALIZĂRI ŞI PROBLEME 

(Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii de Stat din Moldova la 10 ani de activitate) 

Maria BULGARU 

Catedra Asistenţă Socială 
 
In this article, the author starts with the axiom that social work represents one of the conditions for the well 

development of the democratic society, being a specific model of social protection of people and their rights. The article 
provides an analysis of the stages of social work institutionalization since the proclamation of the independence of 
Moldova in 1991, by emphasizing the most important achievements related to the development of the legal/legislative 
and institutional framework, assistance services system, training of staff. Particular attention was paid to the problem of 
training of professional social workers through the higher education system, which was represented by Moldova State 
University, which, starting 1998, has been preparing specialists in the domain of social work. At present the Faculty of 
Sociology and Social Work (FSSW) hosts more than 800 students, future social workers, who study for the Bachelor 
degree and the two Master’s degree programs – „Childhood Studies” (within the frameworks of the Children’ Rights 
Education Development in Moldova and Serbia Tempus Project) and „Managing Justice in the Community”. 

While pointing out the main accomplishments obtained in those 10 years of FSSW’s activity through the reform of 
the university curriculum, in compliance with the European standards, the author also explores a range of problems 
which affect the quality of social assistance today, such as – weak incorporation of young specialists with university 
studies in the labor market, lack of a national strategy for the training of employees from all structures of the social 
assistance system through the development of various forms of study and offering opportunities for studies (paid and 
free of charge) to all those who are motivated to work in this domain; lack of a National Evaluation and Accreditation 
Commission for all the institutions operating in the field of social assistance services and the systematic accreditation of 
the involved personnel, which would bring together competent representatives of the higher education academic 
community and specialists of the Ministry of Social Protection, Family and Child. 

 
 
Actualmente, asistenţa socială a devenit una dintre condiţiile bunului mers al societăţii democratice, dat 

fiind că ea reprezintă un model specific de protejare socială a indivizilor şi a drepturilor omului. Menirea 
asistenţei sociale constă în a asigura adaptarea persoanelor la societatea în care trăiesc, în a contribui la 
formarea unei societăţi incluzive pentru toţi cetăţenii ei, la susţinerea şi dezvoltarea solidarităţii, relaţiilor 
dintre diferite clase, grupuri sociale, consolidarea lor în rezolvarea problemelor de importanţă naţională/ 
statală. Tocmai din această perspectivă asistenţa socială a devenit o necesitate recunoscută în prezent de 
majoritatea guvernelor lumii, inclusiv de Guvernul Republicii Moldova.  

Odată cu proclamarea independenţei, în Republica Moldova începe o perioadă de reformă a sistemului de 
protecţie socială, care, drept urmare, a suferit cele mai multe schimbări. Este adevărat, că o parte din ele se 
succedau prea repede, veneau în contradicţie cu realităţile din ţară, dar aceasta este dialectica oricărei schimbări.  

Anii ce s-au scurs după proclamarea independenţei Republicii Moldova au fost marcaţi de importante 
realizări în ceea ce priveşte dezvoltarea cadrului juridic şi instituţional al asistenţei sociale, sistemului de 
servicii de asistenţă socială, formarea resurselor umane.  

Cât priveşte dezvoltarea cadrului juridic, în această perioadă au fost adoptate un şir de legi (organice şi 
ordinare), strategii, programe, orientate spre stabilirea structurii sistemului naţional de protecţie socială, 
precum şi a mijloacelor de ocrotire şi protecţie. În contextul celor expuse, un pas esenţial în dezvoltarea 
sistemului de protecţie socială l-a constituit adoptarea Legii asistenţei sociale, nr.547-XV din 25.12.2003, 
care stabileşte: principiile şi obiectivele asistenţei sociale; dreptul la asistenţă socială; categoriile de beneficiari 
ai acesteia; prestaţiile şi serviciile de asistenţă socială; organizarea şi funcţionarea sistemului de asistenţă 
socială la nivel central, teritorial şi local; cerinţele faţă de personalul din sistemul de asistenţă socială.  

Odată cu consolidarea capacităţilor instituţionale prin crearea în 2006 a Ministerului Protecţiei Sociale, 
Familiei şi Copilului (MPSFC), asistenţa socială a devenit un obiectiv prioritar şi mult mai extins în cadrul 
strategiilor naţionale de dezvoltare. Astfel, Strategia naţională de dezvoltare pentru anii 2008-2011 include 
o serie de activităţi orientate spre dezvoltarea reţelei de servicii sociale, dezvoltarea asistenţei sociale pro-
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fesioniste, reformarea sistemului rezidenţial de îngrijire, reformarea sistemului de protecţie socială a persoanelor 
cu dizabilităţi etc. 

A fost fortificat, de asemenea, cadrul legislativ şi normativ cu referinţă la fenomenul violenţei domestice 
şi egalităţii şanselor, traficului de fiinţe umane. 

O importanţă deosebită pentru protecţia drepturilor copilului o are Strategia Naţională de Reformare a 
Sistemului Rezidenţial de Îngrijire a Copilului, adoptată prin Hotărârea Guvernului nr.784 din 09.07.2007, 
care şi-a propus să schimbe paradigma învechită de instituţionalizare a copiilor, să dezvolte servicii noi de 
îngrijire, care vor asigura posibilitatea copilului de a creşte în mediul familial.  

O altă paradigmă depăşită de timp este schimbată de Legea cu privire la ajutorul social, nr. 133-XVI din 
13 iunie 2008. Această lege prevede că oferirea ajutorului social se va realiza nu în baza principiului apar-
tenenţei la o anumită categorie, ci în baza celui al evaluării veniturilor familiei, adică în baza testării mijloa-
celor de trai, ceea ce va corespunde scopului general al asistenţei sociale şi va avea drept impact acordarea 
prestaţiilor sociale celor mai nevoiaşe pături ale populaţiei. Întreaga activitate de evaluare şi stabilire a 
beneficiarilor va reveni, desigur, asistenţilor sociali. 

Cele menţionate demonstrează că eforturile depuse în vederea ajustării legislaţiei în domeniul protecţiei 
sociale la standardele UE au fost insistente, iar demararea reformelor sociale respective conform cadrului 
legislativ adoptat au cunoscut un dinamism pozitiv. Cu toate acestea, creşterea segmentului de populaţie, ale 
cărui venituri nu acoperă minimul de existenţă, sporirea continuă a exodului forţei de muncă tinere şi 
calificate, deteriorarea valorilor familiale, când tot mai mulţi copii rămân fără îngrijire părintească, fiind 
expuşi diferitelor riscuri sociale (alcoolism, droguri, abuz, trafic de persoane etc.), permit să concluzionăm că 
eficienţa măsurilor întreprinse nu este cea dorită.  

Ca parte componentă a sistemului de protecţie socială, asistenţa socială reprezintă un mod operativ de 
punere în aplicare a programelor de sprijin prin multiple şi diverse servicii sociale, destinate celor aflaţi în 
dificultate. Printre serviciile de asistenţă socială relativ mai dezvoltate de sectorul public/guvernamental 
(MPSFC, MET, Direcţia Municipală de Protecţie a Drepturilor Copilului, Direcţia Generală a Municipiului 
Chişinău etc.) sunt cele adresate protecţiei familiei şi copilului, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor în 
vârstă, persoanelor sărace.  

Un şir de servicii de alternativă, în special pentru copiii aflaţi în dificultate, sunt dezvoltate de sectorul 
neguvernamental, susţinute de diverse organizaţii internaţionale (Centre de plasament temporar, Centre de zi, 
Centre de reabilitare, Case de copii de tip familie etc.). Din această perspectivă, se cere a fi menţionată 
experienţa organizaţiilor UNICEF, FISM, Every Child, „Salvaţi Copiii”, „Amici dei Bambini”, „Pro.Do.Cs”, 
a Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, a Centrului de zi „Speranţa” din municipiul 
Chişinău şi altele. Până în prezent sunt însă foarte puţine la număr serviciile de asistenţă socială în comunităţile 
rurale. Aceste servicii lipsesc totalmente în şcoli şi spitale. Prezenţa lor este mică în maternităţi, penitenciare 
şi în alte instituţii. 

Un şir de dificultăţi cu care se confruntă sistemul de servicii de asistenţă socială ţine de lipsa asistenţilor 
sociali profesionişti, care posedă o pregătire specială în cadrul instituţiilor de învăţământ. Din această 
perspectivă, o componentă importantă a reformei sistemului de asistenţă socială, iniţiată după declararea 
independenţei Republicii Moldova, ţine de formarea resurselor umane, a personalului capabil să dezvolte 
activităţi specializate de intervenţie, de pregătirea specialiştilor în instituţiile de învăţământ superior şi mediu 
de specialitate (colegii). Or, dat fiind faptul că activităţile desfăşurate de asistenţii sociali sunt extrem de 
variate şi complicate (identifică persoanele ce au nevoie de ajutor sociomedical, juridic, psihologic, material; 
contribuie la integrarea activităţilor diferitelor organizaţii şi instituţii statale şi nestatale în oferirea suportului 
segmentelor de populaţie în dificultate, desfăşoară activităţi cu persoanele cu dizabilităţi, dependente de 
drog, infectate HIV/SIDA, cu minorii delincvenţi etc.), este necesar ca ei să posede o pregătire specială, un 
vast orizont ştiinţific, abilităţi practice de aplicare a metodologiei asistenţiale ştiinţifice pentru a face faţă 
sarcinilor profesionale.  

Problema pregătirii personalului specializat în asistenţă socială, pe plan internaţional, are o istorie de peste 
100 de ani. Ea a fost pusă pentru prima dată în anul 1893 în cadrul unui Congres internaţional al asociaţiilor 
de binefacere, prima şcoală de asistenţă socială fiind deschisă la New York în 1897. Actualmente, în lume 
există sute de şcoli superioare de asistenţă socială şi facultăţi specializate în universităţi care pregătesc 
profesionişti pentru sfera socială. În majoritatea ţărilor învăţământul în domeniul asistenţei sociale este 
finanţat de stat. Există, desigur, şi multiple instituţii de învăţământ private. 
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Cu referire la Republica Moldova, menţionăm că pe la mijlocul anilor `90 în ţara noastră nu se ştia aproape 
nimic despre serviciile de asistenţă socială, acestea fiind identificate cu asigurările sociale, indemnizaţiile etc. 
Astfel, noi, o echipă de profesori de la Universitatea de Stat din Moldova (USM), Universitatea Pedagogică 
de Stat „I.Creangă”, Universitatea Pedagogică de Stat „A.Russo” din Bălţi, am cerut ajutorul UNICEF, cea 
mai populară instituţie de finanţare internaţională de pe atunci (în frunte cu Rezidentul Ştefan Toma), care 
ne-a organizat mai multe cursuri de instruire, deplasări în ţările europene, unde am văzut concret ce presupune 
asistenţa socială şi care sunt beneficiile ei. Atunci am remarcat că prin aplicarea acestui serviciu, cu cheltuieli 
mult mai mici, se pot rezolva probleme majore, serioase. De la primele trepte de pregătire i-am avut alături şi 
pe excelenţii profesori din România E.Zamfir, C.Zamfir, R.Gheţâu, I.Bădescu, I.Mărginean, P.Abraham 
(Universitatea din Bucureşti), L.Popescu, M.Roth (Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca), Şt.Buzărnescu 
(Universitatea de Est din Timişoara), G.Poede, V.Miftode (Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi) şi alţii, cărora 
le aducem profunda noastră recunoştinţă pentru contribuţia deosebită în elaborarea curriculei universitare la 
asistenţa socială şi sociologie în conformitate cu standardele europene.  

În Republica Moldova, începutul instituţionalizării asistenţei sociale în învăţământ ţine de anul 1998, când 
pentru prima dată profesia de asistent social a fost inclusă în Nomenclatorul specialităţilor pentru pregătirea 
cadrelor în instituţiile de învăţământ superior. Prima grupă de 17 studenţi a fost înmatriculată la această 
specialitate în acelaşi an la Universitatea de Stat din Moldova. Ulterior, pregătirea specialiştilor în domeniul 
asistenţei sociale a fost iniţiată la Universitatea Pedagogică de Stat „A.Russo” din Bălţi, Universitatea 
Pedagogică de Stat „I.Creangă”, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Universitatea din Comrat, 
colegiile pedagogice din Cahul, Orhei, Soroca.  

E de menţionat faptul că actualmente asistenţa socială se studiază nu doar la facultăţile specializate, dar şi 
la alte facultăţi. De exemplu, la USM această disciplină se studiază la facultăţile Relaţii Internaţionale, 
Ştiinţe Politice şi Administrative; Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării. Speram ca acest exemplu să fie urmat 
şi de facultăţile Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Drept, Ştiinţe Economice şi altele, ai căror specialişti vor 
fi implicaţi nemijlocit în dezvoltarea capacităţilor de incluziune socială. 

Pe parcursul celor 10 ani ce s-au scurs de la deschiderea specialităţii de asistenţă socială, viaţa Facultăţii 
de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul USM a stat sub semnul ritmurilor intense ale timpului social, 
ale căutărilor şi acumulărilor profesionale. Aş menţiona în special eforturile depuse de colectivul profesoral 
întru crearea unei frumoase imagini a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială prin racordarea procesului 
de instruire la standardele europene, la cerinţele Procesului de la Bologna; prin realizările pe tărâmul ştiinţific 
(susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat), editarea mai multor manuale şi monografii; prin stabilirea 
parteneriatelor cu universităţile şi colegiile implicate în pregătirea asistenţilor sociali, cu administraţia 
publică şi organizaţiile neguvernamentale; prin dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituţiile de profil de 
peste hotarele Republicii Moldova (România, Suedia, Marea Britanie, Germania, Belgia, SUA, Canada etc.); 
prin implementarea unui şir de proiecte, obţinute prin concurs şi finanţate de UNICEF, Tempus-TACIS, 
INTAS, AUF şi alte organizaţii internaţionale.  

În cei 10 ani de activitate Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a făcut un pas esenţial de la virtual 
spre real, afirmându-se ca o zonă a succesului, atractivitatea profesiei de asistent social fiind viu ilustrată 
actualmente şi de cei 853 studenţi de la ciclul I, de cele două programe de specializare la masterat (ciclul II) – 
„Studii ale copilăriei” (în cadrul Proiectului Tempus-TACIS „Dezvoltarea instruirii în drepturile copilului − 
Moldova şi Serbia”, realizat în parteneriat cu Universitatea Liberă din Berlin) şi „Administrarea justiţiei în 
comunitate”, la care studiază 36 de persoane. 

Analizând conţinutul Planului de învăţământ, constatăm că studiul asistenţei sociale reprezintă un proces 
complicat de însuşire a cunoştinţelor teoretice şi de formare a deprinderilor practice în cadrul unui set divers 
de discipline: de pregătire generală (tehnologii informaţionale şi de comunicare, statistică socială, limbi 
străine, discipline socioumanistice: economie, drept, politologie, filosofie etc.); de specialitate (teoria asistenţei 
sociale, metode şi tehnici în asistenţa socială, sociologie, metodologia cercetării sociale, psihologie, psiho-
terapii şi terapii de familie, defectologie şi logopedie, medicină socială, politici sociale, managementul 
serviciilor sociale etc.); de specializare (asistenţa socială a familiei şi copilului, asistenţa socială a tinerilor, 
asistenţa socială a persoanelor dependente de drog şi alcool, a persoanelor cu dizabilităţi, a delincvenţilor, a 
şomerilor, a refugiaţilor, a persoanelor în vârstă etc.). 

Axate pe problemele sociale ale societăţii moldoveneşti, finalităţile educaţionale la specialitatea Asistenţă 
socială au fost coordonate şi cu programele de studii ale instituţiilor de profil din ţările cu o bogată experienţă 

 8



Seria “{tiin\e sociale” 

Asisten\= Social= [i Sociologie   ISSN 1857-2081 
 

în domeniu: România (universităţile din Bucureşti, Cluj, Iaşi), Marea Britanie (Universitatea de Est din 
Norwich), Suedia (universităţile din Stockholm, Lund, Linkoping), Germania (Universitatea de Ştiinţe Aplicate 
din Merseburg, Universitatea Liberă din Berlin, Institutul European de Asistenţă Socială), SUA, Irlanda 
(Universitatea Ulster) etc., ceea ce asigură condiţii favorabile pentru mobilitatea academică a studenţilor.  

În acelaşi timp, conţinutul Programului de studii constituie un argument convingător că pregătirea asis-
tenţilor sociali performanţi nicidecum nu poate fi realizată prin cursuri de câteva săptămâni, care mai sunt 
practicate în ţară prin diferite proiecte. Calitatea unei profesii presupune o pregătire teoretică şi practică de 
durată, competenţele profesionale dobândindu-se în urma unui proces instructiv, educaţional, realizat într-un 
sistem organizat. Indiferent de rolul pe care îl va îndeplini, asistentul social trebuie să posede o metodologie 
a intervenţiei, fundamentată pe cunoştinţe teoretice din cele mai diverse domenii ale ştiinţelor sociouma-
nistice (sociologie, psihologie, pedagogie, drept, economie, medicină, antropologie etc.) şi de specialitate, 
care îi vor permite să depăşească empirismul şi posibilele erori în acţiunile întreprinse. Or, nimeni nu poate 
să poarte un titlu profesional dacă nu a parcurs toate etapele instruirii şi întregul curriculum care presupune 
anumite standarde şi care poate fi realizat doar în instituţiile de învăţământ acreditate, abilitate cu dreptul de 
a pregăti cadre în acest domeniu.  

Cele spuse nu înseamnă că noi negăm importanţa cursurilor de instruire de scurtă durată, în special pentru 
etapele iniţiale ale dezvoltării asistenţei sociale, pentru cei ce vin din profesii adiacente. Aceste instruiri nu pot, 
însă, să finiseze cu eliberarea certificatelor, actelor prin care să li se atribuie audienţilor calificativul de asistent 
social. În caz contrar, se poate produce o denaturare a conţinutului conceptual al profesiei de asistent social. 

Din perspectiva asistenţei sociale profesioniste, merită atenţie eforturile şi schimbarea de atitudine a 
Guvernului odată cu crearea unităţii de asistent social comunitar. În 2007, prin decizia Guvernului, au fost 
create 600 unităţi de asistent social, care au fost instruiţi de către MPSFC în parteneriat cu mediile academice. 
Pe parcursul anilor ce s-au scurs au fost stabilite multiple parteneriate între instituţiile de învăţământ şi 
autorităţile publice, prin care mediile academice au participat la elaborarea şi dezvoltarea politicilor sociale. 
În contextul celor expuse se înscriu elaborarea Legii asistenţei sociale (25.XII.2003), Strategiei naţionale 
privind protecţia copilului şi familiei (16.VI.2003), a unui set de acte aprobate (de către fostul Minister al 
Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, 2005), în scopul stabilirii mecanismului de implementare a Legii asistenţei 
sociale, precum: 

1. Fişa de post-tip – pentru asistentul social; 
2. Fişa de post – pentru lucrătorul social; 
3. Regulamentul-cadru cu privire la atestarea competenţelor profesionale ale asistenţilor sociali şi 

lucrătorilor sociali; 
4. Codul Deontologic al asistentului social. 
Sperăm ca această colaborare dintre mediile academice şi administraţia publică să fie în continuă creştere, 

ea constituind un beneficiu pentru ambele părţi.  
Un suport important pentru dezvoltarea asistenţei sociale profesioniste l-a constituit pe parcursul celor  

10 ani Centrul Republican de Resurse pentru Asistenţă Socială (CRRAS), fondat în 1998 pe lângă Facultatea 
de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii de Stat din Moldova cu sprijinul Reprezentanţei 
UNICEF în Republica Moldova. Prin funcţiile realizate, CRRAS a devenit un centru de coordonare a relaţiilor 
cu instituţiile de învăţământ din ţară şi din străinătate, de asemenea – a relaţiilor cu organele administraţiei 
publice locale şi cu ONG-urile implicate în activităţile de pregătire a asistenţilor sociali şi de oferire a servi-
ciilor sociale; de informare şi consultanţă în cele mai diverse probleme a persoanelor aflate în dificultate; de 
cercetare a problemelor privind familia şi copiii, adolescenţii şi tinerii; de organizare a practicii studenţilor; 
un centru metodico-didactic, de elaborare a programelor analitice, manualelor, materialelor necesare pentru 
instruirea asistenţilor sociali etc. Prin CRRAS au fost implementate un şir de proiecte orientate spre dezvoltarea 
asistenţei sociale profesioniste: „Promovarea şi dezvoltarea profesiei de asistent social” (2001-2003), 
„Asistenţa socială – de la universitate la comunitate” (2003-2004), „Asistenţa socială în spaţiul de justiţie 
juvenilă” (2004-2005), „Asistenţa socială a persoanelor refugiate” (2005-2006) şi altele. 

Noi perspective de consolidare a asistenţei sociale profesioniste au deschis proiectele implementate la 
facultate: „Tranziţii ale copilăriei şi tineretului într-o societate în transformare: cazul Republicii Moldova” 
(2006-2008, finanţat de INTAS) în parteneriat cu Serviciul Independent de Sociologie şi Informaţii „Opinia” 
(Chişinău), Universitatea Caledoniană din Glasgow (Marea Britanie) şi Universitatea Central-Europeană 
(Budapesta, Ungaria); „Planul de dezvoltare a Catedrei Asistenţă Socială” în cadrul Programului de Parteneriat 
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Academic (2005-2009, finanţat de Fundaţia Soros); „Dezvoltarea instruirii în domeniul drepturilor copilului: 
Moldova şi Serbia” (2007-2009, finanţat de Programul Tempus-TACIS) în parteneriat cu Universitatea 
Liberă din Berlin. Un beneficiu substanţial pentru consolidarea profesiei de asistent social, a parteneriatului 
între instituţiile de învăţământ, administraţia publică locală şi ONG-uri va constitui implementarea în anii 
2009-2011 a Proiectului regional „Profesionalizarea instruirii în asistenţă socială”, finanţat de Programul 
Tempus-TACIS.  

În Republica Moldova se implementează o multitudine de proiecte în domeniul protecţiei sociale (nu doar 
în cadrul instituţiilor de învăţământ). În contextul celor expuse, e necesar să menţionăm, totuşi, că asistenţa 
socială funcţionează într-un context social, economic, politic şi cultural dat. Între sistemul de asistenţă 
socială şi acest context există o relaţie directă. Or, formele de protecţie şi de asistenţă socială au un caracter 
naţional care derivă din nevoile sociale ale statelor, din problemele economice, culturale, politice ale fiecărei 
societăţi în parte. Aceasta nu înseamnă, desigur, că experienţa organizării asistenţei sociale nu poate fi preluată, 
transferată de la o ţară la alta. Menţionăm, doar, că este necesar ca proiectele implementate să fie adaptate la 
realităţile Republicii Moldova, la cultura, tradiţiile noastre. Numai aşa ele vor avea un impact pozitiv. 

Menirea asistenţei sociale constă în a schimba situaţia persoanelor aflate în dificultate. Pentru aceasta 
asistentul social trebuie să ştie cum să acţioneze, cum să intervină în viaţa indivizilor, a grupurilor, a întregii 
comunităţi. Astfel de competenţe funcţionale studentul le poate obţine prin aplicarea bagajului de cunoştinţe 
teoretice, însuşite în sălile de curs, în activităţile desfăşurate în cadrul stagiilor de practică, prevăzute de 
curricula universitară. Astăzi Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul USM dispune de o 
întreagă reţea de baze de practică, care include instituţii de stat şi ONG-uri. Menţionăm buna colaborare a 
facultăţii cu Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, Direcţia Municipală pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului, Departamentele de Executare a Sentinţelor Judiciare, Departamentul de Migraţie, cu 
secţiile raionale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, Centrul Temporar de Plasament pentru Minori 
de pe lângă Ministerul Afacerilor Interne, Institutul de Reforme Penale, Centrul de Informare şi Documentare 
privind Drepturile Copilului, Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineret, ONG-urile active în domeniul social 
(„Salvaţi copiii”, Amici dei Bambini, Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, PRO. DO.CS., 
„La Strada” etc.).  

În contextul celor expuse, merită a fi evidenţiate şi performanţele obţinute de studenţii specialităţilor de 
asistenţă socială şi sociologie în cadrul practicii de specialitate, realizată mai mulţi ani la rând în diverse 
Centre de cercetare şi prestatoare de servicii de asistenţă socială din Bucureşti şi din Iaşi şi ghidată de profesori 
cu o bogată experienţă în domeniu.  

Totodată, menţionăm că, în condiţiile reformei curriculei universitare în conformitate cu obiectivele 
Procesului de la Bologna şi ţinând cont de specificul asistenţei sociale, timpul rezervat stagiilor de practică 
este foarte restrâns. Astfel, pentru practica de cunoaştere (a reţelei serviciilor de asistenţă socială) la anul I şi 
practica de specialitate (de aplicare a metodologiei asistenţei sociale) la anul II sunt prevăzute doar câte  
2 săptămâni, iar pentru practica de stat la anul III sunt prevăzute 6 săptămâni. 

La etapa actuală există deja un număr semnificativ de tineri specialişti cu studii superioare în domeniul 
asistenţei sociale (în decursul celor 10 ani doar în cadrul USM au absolvit specialitatea 750 persoane).  
O parte dintre absolvenţi sunt încadraţi în câmpul muncii în sectorul public/guvernamental, precum şi în 
sectorul neguvernamental/ONG-uri: Ministerul Protecţiei Sociale a Familiei şi Copilului (Direcţiile Asistenţă 
Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului; instituţii rezidenţiale); Ministerul Educaţiei şi Tineretului (instituţii 
rezidenţiale, Centre comunitare pentru copii şi tineri etc.); Ministerul Justiţiei (Departamente de Executare a 
Sentinţelor Judiciare, instituţii penitenciare, Centre de justiţie comunitară, Centre de reeducare pentru minori 
etc.); Ministerul Afacerilor Interne (Centrul Temporar de Plasament pentru Minori, secţiile pentru minori şi 
moravuri etc.); Casa Naţională de Asigurări Sociale (casele teritoriale de asigurări sociale); Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială a mun. Chişinău; Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului din mun. Chişinău; 
Consiliile locale de protecţie a drepturilor copiilor; primării; organizaţii neguvernamentale internaţionale şi 
naţionale (Asociaţia pentru Promovarea Asistenţei Sociale, „Salvaţi Copiii”, „Amici dei Bambini”, „La 
Strada”, Centrul naţional de prevenire a abuzului faţă de copii, Asociaţiile „Agape”, „Acasă” şi altele.)  

Remarcăm însă faptul că absorbţia asistenţilor sociali în sistemul public, la toate nivelurile sale, este 
încă destul de modestă. Se întâmplă un lucru bizar: pe de o parte, nevoia de asistenţi sociali în Republica 
Moldova este departe de a fi acoperită, iar, pe de alta – chiar şi numărul, relativ mic, de asistenţi sociali 
pregătiţi în învăţământul universitar nu este utilizat în măsură suficientă, fie din cauză că nu sunt instituite 
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asemenea posturi, fie că funcţia de asistent social este exercitată de persoane aflate uneori departe de profesia 
dată, dar de cele mai multe ori, desigur, din cauza remunerării insuficiente.  

Există şi un şir de alte probleme care afectează calitatea procesului de instruire în domeniul asistenţei 
sociale. Astfel: 

 Conotaţii negative asupra statutului şi identităţii profesiei de asistent social o are introducerea în 
Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în insti-
tuţiile de învăţământ superior, ciclul I, a denumirii specialităţii „Asistenţă socială” ca „Servicii de asistenţă 
socială”. Denumirea specialităţii „Servicii de asistenţă socială” nu corespunde legislaţiei naţionale şi limitează 
posibilităţile absolvenţilor de integrare în câmpul muncii, de continuare a studiilor la masterat şi doctorat, 
şansele mobilităţii academice şi de echivalare a actelor de studii. Este absolut necesar să se revină la denumirea 
specialităţii în formularea „Asistenţă socială”. În întreg spaţiul european este utilizată această denumire. 

 Rolul deosebit în înrădăcinarea conţinutului conceptual ştiinţific al asistenţei sociale trebuie să revină 
mediilor academice, prin implicarea lor în activităţile de expertizare a strategiilor şi politicilor de asistenţă 
socială, în elaborarea unui ghid de termeni utilizaţi în sistemul asistenţei sociale etc.  

 Pregătirea asistenţilor sociali trebuie să fie axată, de asemenea, şi pe formarea capacităţilor de cercetare 
socială, de prognozare a evoluţiei proceselor economice, politice şi sociale, ceea ce va permite să fie elaborate 
măsuri de prevenire a multor fenomene negative, boli sociale. Pentru aceasta este necesar ca facultăţile de 
profil să dispună de laboratoare de cercetare socială, în cadrul cărora ar putea fi utilizată şi dezvoltată meto-
dologia cercetării sociale.  

 Dezvoltarea profesiei de asistent social la etapa actuală ţine în mare măsură de desfăşurarea cercetărilor 
la nivel de doctorat. Spre regret, în prezent în Republica Moldova sunt susţinute foarte puţine teze de doctor 
cu tematica ce ţine de asistenţa socială. O piedică în această cale o constituie lipsa unui Consiliu Ştiinţific 
Specializat de susţinere a tezelor de doctor în acest domeniu. 

 Actualmente, se simte nevoia elaborării unei strategii naţionale cu privire la pregătirea angajaţilor din 
toate structurile sistemului de asistenţă socială prin dezvoltarea diverselor forme de învăţământ. În contextul 
celor expuse, este necesar să fie stabilită o continuitate între învăţământul colegial şi cel universitar, să fie 
susţinut învăţământul cu frecvenţă redusă prin alocarea burselor bugetare şi oferirea şanselor de înscriere la 
studii a tuturor persoanelor motivate să lucreze în domeniul asistenţei sociale.  

 Este nevoie, de asemenea, de o susţinere accentuată a dezvoltării profesiei de asistent social prin 
creşterea numărului de locuri bugetare la nivel universitar pentru învăţământul cu frecvenţă la zi.  

 În favoarea formării unor specialişti de calitate vor fi şi iniţierea învăţământului la distanţă, organizarea 
secţiilor de instruire continuă în cadrul universităţilor care dispun de catedre acreditate cu dreptul de pregătire a 
asistenţilor sociali.  

Generalizând cele expuse, concluzionăm că, pentru buna funcţionare a sistemului de asistenţă socială, 
sunt necesare investiţii financiare substanţiale atât în scopul deschiderii serviciilor de asistenţă socială, cât şi 
al pregătirii cadrelor pentru acestea, iar oferirea serviciilor de asistenţă socială să devină apanajul specialiştilor 
calificaţi, formaţi în corespundere cu o concepţie integră a curiculei universitare, care îşi vor reactualiza 
sistematic cunoştinţele prin diferite forme de învăţământ continuu. Aceasta presupune, la rândul său, crearea 
unei Comisii Naţionale de evaluare şi acreditare a tuturor instituţiilor/organizaţiilor prestatoare de servicii de 
asistenţă socială, de atestare sistematică a personalului implicat în domeniul asistenţei sociale, formată din 
cadre didactice competente, care activează în instituţii de învăţământ superior acreditate şi din specialişti din 
cadrul MPSFC. 
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COMUNICAREA – FACTOR DETERMINANT ÎN STABILIREA RELAŢIILOR  

SOCIALE PARTICIPATIVE ÎN ASISTENŢA SOCIALĂ 

Stela MILICENCO  

Catedra Asistenţă Socială 
  
The author in the article „Communication – important fact in establishing participative social relations in social 

assistance” presents essential aspects regarding the phenomenon of communication, mentioning that those are part of 
the preparatory curriculum for social assistants at the Faculty of Sociology and Social Assistance at USM. It mainly 
draws the attention at the models of verbal, nonverbal and paraverbal communication. The author also shows methods 
and technologies of assistential intervention, that are learned by students at the mentioned faculty. S. Milicenco promo-
tes the idea that those social assistants, which expose their functional communication abilities, have greater chances to 
initiate and maintain participative relations in a society with plenty of social actors. 

 
 
Comunicarea umană constituie un fenomen complex în orice circumstanţe. Însă, în cadrul relaţiei de 

asistenţă socială ea obţine valenţe speciale, care sunt determinate de natura mediată a relaţiei şi scopul 
acesteia, precum şi de exigenţele cărora trebuie să răspundă beneficiarul în efortul său de a produce schimbări. 
În procesul de comunicare, asistenţii sociali şi beneficiarii agung la o înţelegere reciprocă privitor la prob-
lemele şi contextul în care se manifestă dificultăţile, consolidându-şi, totodată, relaţia de parteneriat. Formulând 
răspunsuri care conduc la determinarea obiectivelor şi localizarea resurselor pentru schimbare, asistenţii 
sociali atribuie un scop dialogului, manifestându-şi, în acelaşi timp, respectul pentru libertatea şi dreptul la 
autodeterminare al beneficiarilor. Acest schimb necesită abilităţi de comunicare din partea asistentului 
social şi al beneficiarului, funcţionale în contextul practicii asistenţiale. Ţinând cont de acestea, în 
curricula de pregătire a asistenţilor sociali în cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială a USM sunt 
incluse cursuri care formează abilităţile funcţionale de comunicare, precum: Comunicare şi acţiune; 
Metdologia intervenţiei asistenţiale ş.a. 

Procesul comunicării este complex, implicând diverse conotaţii cognitive, afective, atitudinile şi motivaţiile 
individului. În literatura de specialitate (sociologie, asistenţă socială, psihologie socială, etiologie, semiotică 
etc.) comunicarea este analizată din perspectivă tranzacţională – ca fenomen dinamic ce posedă un trecut, 
un prezent şi un viitor. În acelaşi context, comunicarea este un proces irepetabil şi ireversibil, fiecare expe-
rienţă de comunicare este unică, iar două experienţe de comunicare nu pot fi perfect identice. Emiţătorul 
(comunicatorul) dirijează comunicarea spre atingerea unui anumit scop şi, cu cât mai conştientizate sunt 
acţiunile lui, cu atât mai probabilă este realizarea scopului comunicării. Conţinutul comunicării (mesajul) 
se caracterizează prin activism, dependenţă sau autonomie, orientare spre un scop propriu sau spre interese 
alogene, autodirijare sau influenţare de alţii, intensitate, care este determinată de caracterul relaţiei inter-
personale şi definită prin sintagmele slabă-puternică, profundă-superficială, evaluată în funcţie de anumite 
valori şi de corespondenţa lor cu cele ale receptorului. Totodată, poziţia de receptor (intercolutor) este 
temporară, schimbându-se cu cea de emiţător, fiind determinată de caracterul raportului, disponibilitatea de 
acceptare/dezaprobare a partenerului; funcţionalitatea lui; de corespondenţa, similaritatea / divergenţa 
opiniilor, scopurilor, motivelor. 

În condiţiile dezvoltării termenului de comunicare, şi funcţiile comunicării pot să se extindă pe un palier 
extrem de larg. În literatura psihosociologică se prefigurează următoarele funcţii ale comunicării: 

 de înţelegere şi cunoaştere; 
 de relaţionare consistentă cu ceilalţi; 
 de influenţă şi persuasiune a comunicării.  
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Literatura de specialitate distinge o mare varietate de forme ale comunitarii, oferită de diversitatea 
criteriilor de clasificare a acestora*. În cele ce urmează ne vom referi la cele mai răspândite şi vehiculate 
forme ale comunicării [1], pe care trebuie să le cunoască şi să le posede un asistent social: 

 Comunicarea verbală. Informaţia este codificată şi transmisă prin cuvânt şi prin tot ceea ce ţine de 
acesta sub aspecte fonetic, lexical, morfo-sintactic. Este cea mai studiată formă a comunicării umane, are 
formă orală şi/sau scrisă, iar, în funcţie de acestea, utilizează canalul auditiv şi/sau vizual. Permite formu-
larea, înmagazinarea şi transmiterea unor conţinuturi extrem de complexe. Discutând cu beneficiarii despre 
situaţiile lor, asistenţii sociali îşi aleg cu atenţie cuvintele, dat fiind că ele pot facilita colaborarea sau pot 
bloca procesele de comunicare. Spre exemplu, când asistenţii sociali folosesc cuvinte strict profesioniste, de 
specialitate, cu care beneficiarii nu sunt familiarizaţi, aceste cuvinte le atribuie asistenţilor sociali rolul de 
experţi şi îi fac pe beneficiari să simtă că ei nu au nimic de oferit, perturbându-se astfel procesul de comunicare.  

 Comunicarea paraverbală. Informaţia este codificată şi transmisă prin elemente prozodice şi vocale 
care însoţesc cuvântul şi vorbirea în general şi care au semnificaţii comunicative aparte. În această categorie 
se înscriu: caracteristicile vocii (comunică date primare despre locutori: tânăr-bătrân, alintat-hotărât, energic-
epuizat etc.), particularităţile de pronunţie (oferă date despre mediul de provenienţă: urban-rural, zonă 
geografică, gradul de instrucţie etc.), imensitatea rostirii, ritmul şi debitul vorbirii, intonaţia, pauza etc. 
Canalul folosit este cel auditiv. În cadrul cercetării comunicării paraverbale există studii foarte interesante 
care urmăresc valoarea comunicativă a tăcerii.  

 Comunicarea nonverbală. Informaţia este codificată şi transmisă printr-o diversitate de semne legate 
direct de postura, mişcarea, gesturile, mimica, înfăţişarea partenerilor, înglobând o diversitate de posibilităţi. 
Comunicarea nonverbală este astăzi obiectul unei susţinute serii de cercetări menite să-i aprofundeze 
mecanismele şi funcţiile.  

Asistenţii sociali încurajează sau inhibă beneficiarii prin reacţiile lor nonverbale faţă de aceştia. 
Mesajele nonverbale caracterizează mesajele percepute altfel ca neutre. Modul în care pronunţăm cuvintele 
transmite informaţii despre atitudinile noastre, motiv pentru care mesajele nonverbale sunt extrem de 
importante în lucrul asistenţial cu copiii. 

Este indiscutabil faptul că un asistent social trebuie să poată „descifra”/„citi” compotamentul nonverbal, 
care este extrem de sugestiv, în special în cazul unui copil sau al unei persoane cu probleme. De regulă, la 
baza evidenţierii substructurilor comportamentului nonverbal stau două elemente: caracteristicile de bază 
ale mijloacelor nonverbale (mişcare, spaţiu, timp) şi sistemele de percepţie a lor (optică, acustică, olfactivă). 
Vom menţiona că, din perspectivă teoretico-metodologică, evidenţierea diapazonului fenomenelor psiho-
sociale ale comportamentului expresiv este tratat din două perspective: pe de o parte, comportamentul 
nonverbal este considerat drept indicator al stărilor interne ale persoanei (această interpretare e carac-
teristică pentru acele ramuri ale psihologiei sociale, unde expresia se cercetează în corespundere cu emoţiile – 
neuropsihologia, patopsihologia); pe de altă parte, „tratarea fizionomică" a problemei, care pretinde la 
determinarea însuşirilor de caracter după trăsăturile feţei (adepţii acestei concepţii nu neagă asociaţiile stabile 
ce apar la majoritatea oamenilor în cadrul percepţiei exteriorului altei persoane). 

Aptitudinile social-perceptive, în a căror structură intră şi aptitudinea de interpretare a comportamentului 
nonverbal, constituie o componentă esenţială a interacţiunii reflexiv-comportamentale în sistemele om-om, 
om-grup. După cum s-a menţionat, mai bine de jumătate dintr-un mesaj se transmite pe cale nonverbală, de 
aceea, operat cu abilitate, acest tip de comunicare va putea fi de real folos în cunoaşterea şi influenţarea 
persoanelor sau grupului de către altă persoană în activităţile asistenţiale. Mimica, gesturile şi alte elemente 
ale comportamentului nonverbal servesc drept sistem primar însuşit în ontogeneză. Drept argument este 
caracterul internaţional al tablourilor mimice de bază, al gesturilor. Comportamentul nonverbal spontan 
treptat se completează cu mimica simbolică, gesturi nuanţate, intonaţii, poziţii variate în spaţiu, a căror 
utilizare e bazată pe acordul cultural şi e imposibilă fără instruirea preventivă. La etapa actuală el e tratat ca 
formă exterioară de existenţă şi manifestare a lumii psihice a personalităţii.  
                                                 
* Un inventar interesant întâlnim în analiza pe care o întreprinde L.Iacob (coord., 1998, p.225), care enumera şase criterii. Astfel, 
după criteriul numărului de parteneri, întâlnim o comunicare intrapersonală, o comunicare interpersonală, una în grup mic şi una 
publică; după statutul interlocutorilor, deosebim comunicarea pe verticală de comunicarea pe orizontală; după codul utilizat, 
există comunicare verbală, paraverbală, nonverbală şi mixtă; după finalitatea actului comunicativ, există o comunicare accidentală, 
una subiectivă şi instrumentală; după capacitatea autoreglării, deosebim comunicarea lateralizată/unidirecţională de cea nelate-
ralizată, iar după natura conţinutului, putem cataloga comunicarea ca fiind referenţială, operaţional metodologică şi atitudinală. 
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Comunicarea profesională este un indicator semnificativ al eficienţei activităţii asistentului social; or, 
performanţa profesională a acestuia presupune nu doar acumularea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor, 
ci şi un nivel înalt de dezvoltare a abilităţilor comunicative şi de relaţionare. Asistenţii sociali şi beneficiarii 
trebuie să ajungă la o înţelegere comună a situaţiei curente a beneficiarilor. Printre caracteristicile unei situaţii 
optime de comunicare vizând exprimarea celuilalt se enumeră: nonevaluarea; noninterpretarea; nonconsilierea; 
nonchestionarea sistematică (întrebări deschise); comprehensiunea. 

Aceste cinci caracteristici definesc metoda ascultării active, care corespunde orientării teoretice şi 
metodologice iniţiate şi dezvoltate de reprezentatul psihologiei umaniste C.Rogers, cunoscută şi ca orientare 
nondirectivă sau „teorie centrată pe client”. Este important a atenţiona şi asupra atitudinii de comprehensiune, 
care reprezintă una dintre caracteristicile definitorii ale ascultăţii active. W.Dithey a insistat asupra idei că 
socialul nu poate fi surprins decât prin demers comprehensiv, aflând sensul pe care oamenii îl atribuie actelor 
lor. Comprehensiunea poate fi manifestată printr-o gamă diversă de comportamente şi tehnici profilate în 
comunicare de către asistentul social (în unele surse găsim „răspunsuri specifice ascultării active”):  

 „Răspunsurile scurte” – prin interjecţie: „Hm!”, „Ah!”; prin adverbe: „Bine”, „Sigur”; prin încurajare: 
„Ascult...”, „Vă urmăresc...”, „Înţeleg...”; prin reluarea unui cuvânt exprimat de interlocutor; 

 „Răspunsuri nonverbale” – la fel cum asistenţii sociali studiază beneficiarii pentru a cunoaşte ce 
transmit aceştia prin mesaje nonverbale, beneficiarii sunt atenţi la feţele, mâinile şi corpul asistenţilor sociali. 
Poziţia corpului, privirea şi modul de exprimare sunt percepute de beneficiari ca mesaje directe; 

 „Redefinirea secvenţelor mesajului” – prin formularea verbală a unui gest sau a unui semn nonverbal 
ce însoţeşte un mesaj oral („Aud cum vă tremură vocea...”); subliniind importanţa unei tăceri în mijlocul 
mesajului; invitându-l pe interlocutor să revină asupra unei secvenţe din mesajul său, unde a dat dovadă de 
ezitare sau de tulburare;  

 „Definirea rolurilor” – prin definirea diferitelor roluri judecate într-o relaţie („În acest moment, rolul 
meu nu e de a vă da un sfat, ci de a vă ajuta să vă exprimaţi cât mai complet posibil”);  

 „Reformularea mesajului” – prin rezumatul mesajului complet al locutorului; prin reproducerea 
identică a mesajului; prin dezvoltarea mesajului; prin explicitatea conţinutului latent al acestuia; prin  localizarea  
anumitor  implicaţii  ale  lui; 

 „Clarificarea/parafrazarea” – este o modalitate activă prin care asistenţii sociali verifică dacă au înţeles;  
 „Reluarea situaţiei” – funcţionează ca un sistem de verificare a ascultării asistenţilor sociali;  
 „Reverbarea sensului/cererile de continuare” – prin invitaţia de a completa mesajul. 
În consecinţă, asistenţii sociali care îşi manifestă abilităţile funcţionale de comunicare au toate şansele de 

a iniţia şi menţine relaţii participative în cadrul sistemului cu diverşi actori sociali formali şi informali. 
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CREAREA REŢELEI NAŢIONALE DE ASISTENŢI SOCIALI  

LA NIVEL DE COMUNITATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

Oleg BULGARU, Vadim PISTRINCIUC 
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Since the declaration of independence of Republic of Moldova, the „ring” – of social workers, that has a clear role 

for implementing policies at the micro-level was missing.  Thus, in 2007 the institutional framework of the social 
protection was completed with the community social workers that now are working in almost every rural community. 
The present article is presenting the result of the quantitative study „Community social workers’ profile” that is repre-
sentative on the sample of community social workers. The article aims to present the straights and the week points of 
the newly created social work network. There for a detailed description of the social workers background, motivation, 
perception of the people’s need and perspective view of the national system of social protection is analyzed in the article. 

 
 
Sistemul de protecţie socială este, probabil, unul dintre cele mai reformate domenii ale politicilor publice 

din Republica Moldova. Constituind o componentă de importanţă majoră a sistemului de protecţie socială 
din Republica Moldova, asistenţa socială include trei elemente-cheie – ajutoare băneşti / prestaţii sociale, 
servicii sociale şi asistenţă socială profesionistă. În anul 2003, prin aprobarea Legii asistenţei sociale1, a fost 
recunoscut rolul primordial al asistentului social profesionist în asigurarea protecţiei sociale la nivel local. 
Însă, chiar dacă Legea prevedea un cadru larg de activităţi pentru asistenţii sociali, mecanismele slabe de 
implementare a legislaţiei în domeniul social au generat un suspans în funcţionarea Legii în ceea ce priveşte 
înfiinţarea unităţilor de asistenţi sociali în fiecare comunitate. Astfel, mai bine de patru ani a existat o situaţie 
duală, în care, pe de o parte, asistenţa socială profesionistă era desemnată ca fiind o prioritate a autorităţilor 
publice locale, iar, pe de altă parte, nu exista un cadru regulator care ar fi permis angajarea cel puţin a unui 
asistent social în fiecare comunitate.  

În anul 2007, în rezultatul activităţii permanente de lobby din partea organizaţiilor internaţionale, insistenţei 
mediilor academice, ONG-urilor de specialitate, a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.24 din 10.01.2007 
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de angajare a asistenţilor sociali, în conformitate cu 
care Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului (MPSFC) a devenit principalul promotor al mult 
aşteptaţilor profesionişti. Prin aprobarea acestui Regulament sistemul naţional de asistenţă socială a fost 
completat cu cea mai importantă verigă – asistenţii sociali comunitari. În conformitate cu fişa de post2, 
elaborată de MPSFC de comun acord cu sectorul asociativ şi cu mediile academice, asistentul social este o 
persoană cu studii speciale în domeniu, care prestează servicii specializate persoanelor şi familiilor aflate 
temporar în dificultate şi care, din motive de natură economică, socială, fizică sau psihologică, nu sunt în 
stare să-şi realizeze, prin mijloace şi eforturi proprii, un nivel decent de viaţă.  

Întru realizarea Hotărârii Guvernului, MPSFC, cu suportul reprezentanţei UNICEF Moldova, a desfăşurat 
pe parcursul anului 2007 mai multe activităţi de recrutare a asistenţilor sociali comunitari ce vor activa în 
cadrul primăriilor. Analizând situaţia la faţa locului, s-a constatat că majoritatea asistenţilor sociali angajaţi la 
nivel de comunitate nu deţin o pregătire specială, profesionistă în domeniu. Pentru aceştia, prin intermediul 
Asociaţiei de Promovare a Asistenţei Sociale din Republica Moldova, au fost organizate cursuri de instruire 
iniţială în baza unui modul-standard elaborat de mediile academice şi aprobat de MPSFC. Astfel, instruirea 
iniţială a asistenţilor sociali angajaţi nu a însemnat o înlocuire a studiilor profesioniste, ci, mai degrabă, o 
familiarizare a acestora cu principalele obiective ale asistenţei sociale, o testare a gradului lor de pregătire şi 
crearea unui punct de pornire în activitate. Aceste activităţi de instruire erau necesare, deoarece era evidentă 
discrepanţa dintre rigorile de pregătire solicitate de la asistenţii sociali şi experienţa, cunoştinţele de care 
dispuneau de facto cei angajaţi în această funcţie de către autorităţile publice locale.  

Pentru a deţine o imagine amplă despre asistenţii sociali comunitari proaspăt angajaţi, în vara anului 2007 
a fost realizată cercetarea  Profilul asistentului social comunitar. În cadrul cercetării au fost chestionaţi 516 
                                                 
1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 2004. - Nr.42-44. 
2 Fişa de post a asistentului social MPSFC // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 2007. - Nr.10. 
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asistenţi sociali din cei aproape 600 angajaţi la moment.  Chestionarul aplicat în cadrul cercetării a permis 
următoarele:  evidenţierea  modalităţilor de selectare şi angajare a asistenţilor sociali; ocupaţiile asistenţilor 
sociali din comunitate; situaţia asistenţei sociale din comunitate în viziunea asistenţilor sociali; măsurile ce ar 
trebui întreprinse, în opinia asistenţilor sociali, pentru perfecţionarea sistemului de asistenţă socială din ţară 
etc. În continuare sunt prezentate rezultatele obţinute din cercetare, care reflectă, de fapt, starea asistenţei 
sociale profesioniste la nivel de comunitate din Republica Moldova.  

Cei mai mulţi asistenţi sociali comunitari, 80,4%, activează în mediul rural. Din perspectiva gender, 
majoritatea asistenţilor sociali angajaţi la nivel de comunitate sunt de sex feminin − 92,6%.  Circa un sfert de 
asistenţi sociali aveau vârsta de până la 25 ani. Însă, printre persoanele angajate în funcţia de asistent social 
s-au dovedit a fi şi persoane de vârstă pensionară (circa 6%). În urma discuţiilor cu persoanele angajate în 
calitate de asistenţi sociali comunitari, care aveau o vârstă apropiată de cea pensionară, s-a constatat că 
angajarea lor a avut drept scop nu realizarea performanţelor profesionale, ci obţinerea stagiului de cotizare 
(numărul de ani de muncă) necesar pensionării. Ceilalţi asistenţi sociali aveau vârste repartizate aproximativ 
uniform în intervalul 26-55 ani.  Mai mult de jumătate din asistenţii sociali (circa 65%) deţineau  studii 
superioare sau superioare incomplete. O bună parte din persoanele cu studii superioare incomplete (71 din 74 
asistenţi sociali) îşi făceau studiile la secţiile cu frecvenţă redusă în instituţii de învăţământ superior, dar mai 
puţin de jumătate din acestea (34 asistenţi sociali) aveau îmbrăţişată specialitatea „Asistenţă socială”.  

Background-ul educaţional al persoanelor angajate în calitate de asistenţi sociali s-a dovedit a fi, pentru o 
bună parte din ele, departe de cel de asistenţă socială. Astfel, la momentul intervievării, 32,7% din asistenţii 
sociali aveau specialitatea de pedagog, doar 23,4% deţineau specialitatea de asistenţă socială, 15,8% erau 
specialişti în finanţe şi contabilitate, 6,2% – în medicină, 6,2% – în agricultură etc.  Printre cele mai exotice 
specialităţi, pe care le aveau unii asistenţi sociali comunitari, se întâlneau cele de merceolog, tehnic-sanitar, zeţar, 
vânzător, designer etc. Aceşti „specialişti” constituie a şasea parte din totalul de asistenţi sociali din primării.  

Referindu-ne la domeniul, în care au lucrat anterior proaspeţii angajaţi în funcţia de asistent social în 
primării şi ce funcţii au deţinut, şi aici am sesizat un spectru larg de domenii de activitate şi funcţii deţinute 
anterior. Astfel, circa o treime dintre asistenţii sociali (34,7%) s-au dovedit a fi persoane anterior neangajate 
în câmpul muncii (studenţi, şomeri, pensionari). Circa a opta parte din ele (13,4%) au devenit asistenţi sociali 
venind din domeniul asistenţei sociale sau al medicinii. Cam tot atâţia asistenţi sociali au declarat drept 
domeniu precedent de activitate ştiinţa sau învăţământul (12,1%). O cincime din asistenţi sociali (19,5%) au 
activat anterior în administraţia publică. În categoria „alt domeniu” întâlnim aşa domenii de activitate, ca: 
construcţii şi dezvoltare a teritoriului, transport, industrie şi energetică, comerţ, finanţe etc. 

În majoritatea cazurilor (57,9%) modalitatea de angajare a asistenţilor sociali în primării a corespuns 
cerinţelor Regulamentului cu privire la modul de angajare a asistenţilor sociali − pe bază de concurs. Se 
poate presupune că în celelalte cazuri, cu toate că s-a anunţat concursul, la el nu s-au înscris participanţi. În 
rezultat, în calitate de asistenţi sociali au fost angajate persoane cărora li s-a propus acest post (26,8%), 
persoane care au găsit singure postul (11,5%) sau prin alte modalităţi. În sfârşit, circa 80% din asistenţii 
sociali au fost angajaţi ca titulari, restul cumulând această funcţie. 

Considerăm că drept cauze ale situaţiilor menţionate mai sus au servit: a) lipsa unui număr suficient de 
asistenţi sociali care doresc să activeze în mediul rural; b) nerespectarea strictă a Regulamentului MPSFC în 
procesul de angajare a asistenţilor sociali; c) salariul demotivant (în jur de 70 dolari SUA lunar) etc. 

Evident, crearea unităţii de asistent social în comunităţile din Republica Moldova a fost condiţionată de 
necesitatea promovării unor servicii profesioniste de sprijin al diferitelor categorii de persoane dezavantajate. 
Asistentul social comunitar devine, astfel, actorul cel mai important în identificarea, prioretizarea şi ajutorarea 
celor mai dezavantajate categorii de populaţie. Or, este crucială viziunea asistenţilor sociali, proaspăt angajaţi, 
referitor la categoriile de persoane care au nevoie stringentă de ajutor. Referitor la această temă, 80,4% din 
asistenţii sociali comunitari au menţionat că bătrânii solitari sunt acei care au cel mai mult nevoie de ajutor şi 
sprijin din partea serviciilor de asistenţă socială. Anume ei se confruntă cel mai frecvent cu probleme de ordin 
material şi psihologic. Următoarea categorie de beneficiari, conform opiniei a 58,9% de asistenţi sociali, o 
reprezintă persoanele cu dizabilităţi. Preocuparea asistenţilor sociali de problemele persoanelor cu dizabilităţi 
este explicată prin lipsa pentru acestea a accesului la servicii şi utilităţi publice, precum şi prin lipsa serviciilor 
comunitare specializate respective. Deprivarea şi excluderea socială a persoanelor cu dizabilităţi rezultă, de 
asemenea, din atitudinea conservativ-ortodoxă a populaţiei locale, care, de cele mai multe ori, abordează 
situaţia persoanelor cu dizabilităţi ca o povară a familiei şi nu ca un subiect de interes comunitar.  
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Menţionăm că asistenţii sociali (12% din respondenţi) au inclus în lista persoanelor care au nevoie de 
ajutor şi tinerii, ceea ce denotă faptul că însăşi prezenţa tinerilor în comunitate deja condiţionează vulnera-
bilitatea acestora. Printre alte categorii de persoane care necesită ajutor, în opinia asistenţilor sociali, se află: 
familiile cu mulţi copii (46,3%), şomerii (14,9%), copiii abandonaţi (18,2%).  

Astfel, indiferent de pregătirea pe care o au, asistenţii sociali comunitari conştientizează necesitatea unui 
sistem de servicii de asistenţă socială care să prevină apariţia problemelor sociale, să reducă din intensitatea 
lor şi să reabiliteze capacităţile de funcţionare independentă, autonomă a persoanelor aflate în dificultate. 

Ierarhia problemelor sociale din comunitate, în viziunea asistenţilor sociali, include:  sărăcia (58,1%), 
plecarea populaţiei la munci peste hotare (42,1%), şomajul (41,3%), abuzul de alcool (37,8%). În pofida 
nivelului scăzut al experienţei şi al pregătirii asistenţilor sociali comunitari, problemele sociale identificate 
de ei se bazează pe solicitările de ajutor care vin din partea populaţiei şi pe observaţiile proprii în calitate de 
membri ai comunităţii.  

De menţionat că printre problemele sociale din comunitate a fost indicată şi indiferenţa administraţiei 
publice locale faţă de problemele sociale. Chiar dacă asistenţii sociali sunt parte a administraţiei publice 
locale, o parte din ei (5,5%) recunosc că APL nu manifestă ambiţie în ceea ce priveşte răspunsul la prob-
lemele specifice ale comunităţii.  

Un alt subiect care merită atenţie ţine de evaluarea de către asistenţii sociali a acoperirii necesităţilor 
comunitare cu servicii sociale. Astfel, în opinia asistenţilor sociali comunitari, în circa jumătate din localităţi 
(48,7%) necesitatea în servicii de asistenţă socială este acoperită parţial. În acelaşi timp, asistenţii sociali 
comunitari, chiar dacă sunt angajaţi recent, au sesizat problema calităţii acestor servicii, 62,1% din ei 
apreciind-o ca fiind de un nivel mediu. Menţionăm, că problema calităţii scăzute a serviciilor de asistenţă 
socială este evidenţiată şi în rapoartele de evaluare a organizaţiilor de profil (UNICEF, Every Child, APAS), 
precum şi ale autorităţilor publice centrale – Ministerul Protecţiei Sociale a Familiei şi Copilului. De mai 
bine de 5 ani, de către mediile academice, ONG-uri, autorităţile publice este promovată ideea creării în 
Republica Moldova a unui mecanism de acreditare a serviciilor sociale. Însă, nici până astăzi nu s-a convenit 
asupra formării unui asemenea mecanism, toate eforturile reducându-se doar la elaborarea standardelor de 
calitate pentru câteva tipuri de servicii comunitare. Or, fără un mecanism clar de acreditare a serviciilor de 
asistenţă socială nu se poate vorbi despre eficienţa standardelor de calitate şi nici despre parteneriate durabile 
între prestatorii de servicii şi autorităţile publice.  

Asistenţii sociali comunitari au o viziune comună vis-à-vis de responsabilitatea de creare şi finanţare a 
serviciilor sociale, care trebuie să-i revină administraţiei publice locale, lucru confirmat de 89% din respondenţi. 
Pe de altă parte, în această activitate ar trebui implicate ONG-urile (35,4%), comunităţile religioase, biserica 
(41,1%), instituţiile culturale şi educaţionale din comunitate (34,2%). În opinia asistenţilor sociali, principala 
sursă de finanţare a serviciilor de asistenţă socială trebuie să fie bugetul de stat şi/sau cel local, cu toate că ei 
atribuie un rol important şi donatorilor externi, organizaţiilor internaţionale.  

O analiză succintă a rezultatelor expuse mai sus demonstrează prezenţa unor discrepanţe majore dintre 
obiectivele politicilor sociale, care sunt orientate spre dezvoltarea asistenţei sociale profesioniste şi modalitatea 
de implementare a lor. Spre regret, proverbul „Graba strică treaba” este uneori aplicabil şi pentru toţi acei 
care implementează politici sociale în Republica Moldova. Evident, este imposibil ca în decurs de doar şase 
luni să se reuşească angajarea a câte un asistent social bine pregătit în fiecare comunitate. Dorinţa, însă, de a 
grăbi lucrurile şi pierderea controlului asupra implementării unor obiective naţionale la nivel local creează 
situaţii, în care calitatea şi eficienţa asistenţei depinde doar de atitudinea celor care decid să o profeseze. În 
această ordine de idei se impun câteva concluzii importante: este crucială crearea condiţiilor de viaţă şi 
activitate corespunzătoare (locuinţă, salariu etc.) pentru absorbţia în zonele rurale a absolvenţilor facultăţilor 
specializate; coordonarea cu mediile academice a programelor de instruire continuă a persoanelor de alte 
profesii; înfiinţarea în cadrul instituţiilor acreditate a secţiilor de instruire continuă cu dreptul de pregătire a 
asistenţilor sociali; revederea modalităţilor de monitorizare şi evaluare a procesului de implementare a politi-
cilor sociale la nivel regional. Or, în lipsa unor acţiuni coordonate, asistenţa socială profesionistă riscă să 
existe doar la nivel de obiective.  
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The reform in residential care system presents a priority in social policy in the field of family and child protection in 

R. Moldova. Community Social Workers constitutes an essential chain in the process of social policy implementation.  
They are those, who wife minimal resources ensures the prevention of child separation and abandonment, they achieve 

the reintegration in the biological/extended family of institutionalization children, they offer support to their families.  
The article emphasizes the results of reform implementation and describes the system of child protection in 

R.Moldova. Furthermore, the article chesses the problems and obstacles in the implementation of the reform.  
 
 
Reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului reprezintă o prioritate pentru politicile sociale în 

domeniul familiei şi copilului din Republica Moldova. Această schimbare majoră este dictată de dreptul 
fundamental al copilului de a creşte în familie. Problemele copilului şi familiei trebuie să fie abordate drept 
probleme strategice în contextul dezvoltării unei ţări democartice şi prospere.  

Conform studiului „Abandonul copilului în Republica Moldova”, realizat în 2005 de către Guvernul 
Republicii Moldova cu sprijinul UNICEF, s-a constatat că în fiecare zi în ţară este abandonat cel puţin un 
copil de până la 7 ani; 9 din 10 copii abandonaţi au părinţi în viaţă; fiecare al treilea copil abandonat este 
părăsit de mama sa în primele 4 zile după naştere; 6 din 10 copii abandonaţi sunt părăsiţi în maternităţi sau 
secţii pediatrice; majoritatea copiilor plasaţi în instituţii nu-şi mai găsesc niciodată o familie; jumătate din 
copiii plasaţi în instituţii mai au fraţi şi surori, care cresc tot în afara familiei; fiecare a cincea femeie care îşi 
abandonează copilul este la prima sarcină; 60 la sută din femeile care îşi abandonează copilul sunt mame 
solitare; în 36,7% din cazuri abuzul şi neglijarea s-au înregistrat drept unul din motivele de abandon. Abandonul 
şi instituţionalizarea copiilor de vârstă fragedă afectează grav sănătatea acestora. Acelaşi studiu menţionează 
că circa 62,2% copii sunt abandonaţi până la vârsta de 7 ani, 43% în prima lună de viaţă [1]. 

Deşi există un volum considerabil de informaţie referitoare la copiii din instituţiile rezidenţiale, este 
necesar ca aceste informaţii să fie actualizate în permanenţă. În acest scop, în 2007 a fost efectuată evaluarea 
rapidă a instituţiilor rezidenţiale în vederea colectării datelor pentru determinarea modalităţilor procesului de 
reformare a sistemului rezidenţial din Republica Moldova. Acest studiu а fost realizat în cadrul Proiectului 
„Dezvoltarea serviciilor sociale integrate pentru familiile vulnerabile şi copiii în situaţii de risc”, implementat 
de Ministerul Educaţiei şi Tineretului cu suportul UNICEF-UE/TACIS.  

Studiul a scos în evidenţă că la finele anului 2006 sistemul de îngrijire rezidenţială a copilului aflat în 
dificultate din Republica Moldova era constituit din 67 instituţii rezidenţiale în care se aflau 11544 copii. 
Aceste instituţii se află în subordinea a trei ministere şi a unei autorităţi publice locale. Cele mai multe 
instituţii rezidenţiale cu 91% copii instituţionalizaţi sunt în subordinea Ministerului Educaţiei şi Tineretului. 
În cadrul Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului sunt 2 instituţii rezidenţiale în care sunt plasaţi 
640 copii cu dizabilităţi mintale severe. Instituţiile pentru copiii de vârstă fragedă sunt în subordinea Ministe-
rului Sănătăţii şi Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului. Conform aceluiaşi studiu, cei 
mai mulţi copii sunt plasaţi în gimnaziile-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părintească – 
5344 copii; după care urmează şcolile-internat auxiliare cu 3362 copii şi instituţiile speciale pentru copii cu 
deficienţe fizice şi senzoriale – 972 copii. Cea mai mare instituţie din ţară este Gimnaziul-internat din Străşeni, 
în care la momentul evaluării erau plasaţi 595 copii. 

Datele studiului au scos în evidenţă că 82% din copiii plasaţi în instituţiile rezidenţiale au familii biologice 
sau lărgite, doar 18% din copiii plasaţi în instituţiile rezidenţiale sunt orfani; 15% din copiii instituţionalizaţi 
merg acasă în fiecare zi, iar 20% din copii merg acasă în fiecare săptămână. 
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Un rol important în procesul reformei îl deţin angajaţii instituţiilor rezidenţiale. La momentul evaluării 
rapide a instituţiilor rezidenţiale, în sistemul rezidenţial de îngrijire a copilului erau angajate 5380 persoane, 
la fiecare angajat revenind în medie câte 2 copii. Circa 29% dintre angajaţi sunt de vârstă pensionară sau vor 
fi pensionaţi în următorii 4 ani. 

O problemă importantă ce ţine de personalul instituţiilor – lipsa psihologilor şi asistenţilor sociali. 
În ceea ce priveşte condiţiile de întreţinere a copiilor, evidenţiem că majoritatea instituţiilor au o vechime 

mai mare de 30 ani; 75% din copii dorm în dormitoare mai mari de 7 locuri.  
Chiar dacă condiţiile de întreţinere a copiilor în instituţii rezidenţiale sunt necorespunzătoare, îngrijirea 

instituţională este o formă de protecţie costisitoare în raport cu prevenţia bazată pe sisteme de sprijin familial 
şi diverse servicii alternative de îngrijire a copilului în dificultate [2].  

În scopul promovării politicii statului în domeniul protecţiei drepturilor copilului, precum şi al îmbunătăţirii 
calităţii vieţii copilului şi familiei – componente fundamentale ale dezvoltării umane, Guvernul Republicii 
Moldova а aprobat prin Hotărârea nr.784 Strategia naţională şi Planul de acţiuni privind reforma sistemului 
rezidenţial de îngrijire a copilului pe anii 2007 – 2012. Scopul acestei Strategii naţionale este asigurarea şi 
respectarea dreptului copilului de a creşte în mediul familial. Pentru realizarea acestui scop au fost trasate 
următoarele obiective:  

1. Reducerea, până în 2012, cu 50% a numărului de copii care locuiesc separat de mediul familial;  
2. Reorganizarea instituţiilor rezidenţiale în conformitate cu un plan general de transformare. 
În baza rezultatelor evaluării rapide a tuturor instituţiilor rezidenţiale din Republica Moldova a fost 

elaborat Proiectul Planului-Cadru de Transformare a Sistemului Rezidenţial, care se bazează pe următoarele 
criterii: localizarea instituţiei rezidenţiale; infrastructura acesteia; calitatea serviciilor oferite copiilor şi 
familiilor în instituţii. 

Proiectul Planului-Cadru pentru următorii 5 ani prevede, de asemenea, reducerea cu 50 la sută a numă-
rului de copii din instituţiile rezidenţiale; astfel, peste 5 ani în îngrijire rezidenţială vor rămâne 6000 copii, 
pentru care nu există altă soluţie, aceasta va include şi plasamentul temporar pentru situaţii excepţionale.  

Deşi procesul care a demarat este deosebit de dificil, au fost deja obţinute rezultate importante: 
 au fost incluse în Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu pentru anii 2008-2010 şi bugetul anului 2008 

cheltuielile pentru 30 Case de Copii de Tip Familial;  
 au fost dublate alocaţiile lunare şi triplate alocaţiile anuale pentru copiii din Casele de Copii de Tip 

Familial (Hotărârea Guvernului nr.1110 din 15.10.2007); 
 au fost aprobate prin hotărâre de Guvern Standardele de calitate pentru instituţiile rezidenţiale;  
 a fost elaborat proiectul Conceptului cu privire la Educaţia Incluzivă; 
 a fost elaborat proiectul Strategiei de optimizare a sistemului instituţiilor de învăţământ, cu includerea 

în Strategie a şcolilor din sistemul rezidenţial.  
Datorită implementării proiectului UNICEF-UE/TACIS în 6 regiuni ale ţării (Făleşti, Floreşti, Străşeni, 

Teleneşti, Bălţi, Hânceşti), disiminării bunelor practici la nivel naţional şi campaniei de comunicare, au fost 
obţinute următoarele rezultate privind reforma sistemului de îngrijire rezidenţială:  

- la 25.11.2007, numărul total de copii în gimnaziile-internat a scăzut cu 22%, în comparaţie cu anul 2006; 
- în anul 2007 numărul de copii plasaţi în internatele de tip general a scăzut cu 46% faţă de 2006. 
Totodată, menţionăm că a fost realizată transformarea Gimnaziului-internat pentru copii orfani şi lipsiţi 

de grija părintească din Cărpineni, Hânceşti, prin crearea Centrului de Zi în cadrul acestei instituţii, astfel 
oferind posibilitatea reintegrării familiale a 40 de copii – în familia biologică şi/sau extinsă. 

La sfîrşitul anului 2007, Ministerul Educaţiei şi Tineretului a închis prima instituţie rezidenţială – Şcoala 
auxiliară din Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul, în care condiţiile de întreţinere a copiilor erau nesatisfă-
cătoare, iar cheltuielile de întreţinere foarte mari. 

În anul 2008 au fost închise 4 instituţii rezidenţiale din mun. Chişinău: Gimnaziul-internat nr.1; Gimnaziul-
internat nr.10; Gimnaziul-internat nr.23; Şcoala specială nr.4 pentru copii surzi. 

Astfel, la 1 octombrie 2008 sistemul rezidenţial de protecţie a copilului este alcătuit din 62 instituţii 
rezidenţiale, în care sunt plasaţi 8813 copii, dintre care 1079 copii merg în fiecare seară acasă. Totodată, este 
important a evidenţia că în anul 2008 au absolvit instituţiile rezidenţiale 1202 tineri. Comparativ cu anii 
2005-2007, numărul copiilor instituţionalizaţi este în descreştere (a se vedea Fig.1).  
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Fig.1. NUMĂRUL COPIILOR PLASAŢI ÎN INSTITUŢIILE 
REZIDENŢIALE ÎN PERIOADA ANILOR 2005 - 2008
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Sursă: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova 

 
Această scădere se explică prin faptul că au fost create şi dezvoltate mecanisme de prevenire a instituţio-

nalizării, sunt create şi dezvoltate serviciile alternative de protecţie a copilului în dificultate. Republica 
Moldova dispune de resurse limitate, de aceea trebuie să direcţioneze serviciile în mod eficient, dacă se vrea 
satisfacerea necesităţilor celor mai vulnerabili membri ai societăţii. Aplicarea unei proceduri de evaluare 
complexă va asigura evaluarea copiilor şi satisfacerea necesităţilor lor. În acest scop, în cadrul administraţiei 
publice locale de nivelul al doilea а fost instituită Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate, 
subordonată Consiliului raional/municipal.  

Comisia este formată din 8 membri, inslusiv secretarul responsabil al Comisiei, având următoarea componenţă: 
a) doi membri numiţi de către Consiliul raional/municipal, care nu trebuie să fie angajaţi ai Secţiei 

asistenţă socială şi protecţie a familiei/Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din mun. Chişinău sau 
din cadrul Direcţiei generale învăţământ, tineret şi sport; 

b) doi membri specialişti de profil (psiholog, psihiatru, medic sau pedagog); 
c) maximum doi membri delegaţi de către organizaţiile neguvernamentale locale, iar în cazul în care nu 

există astfel de organizaţii în raion/municipiu, aceştia vor fi înlocuiţi cu alţi doi membri ai societăţii civile; 
d) doi membri recrutaţi prin concurs prin anunţarea în mass-media locală. 
Membrii Comisiei sunt persoane cu studii superioare şi cu experienţă de cel puţin 5 ani de lucru cu copiii 

sau în activităţi legate de copii.  
Comisia pentru protecţia copilului în dificultate are un rol deosebit de important în procesul de prevenire 

а instituţionalizării. Copilul poate fi plasat în îngrijirea rezidenţială doar în baza avizului pozitiv al Comisiei. 
În acest sens, vor fi explorate toate posibilităţile de acordare а sprijinului familial sau plasarea în servicii 
alternative pentru а preveni instituţionalizarea. 

Pentru a promova o reformă coerentă a sistemului rezidenţial, este important să dezvoltăm un sistem 
diversificat de servicii sociale la nivel de comunitate. Aceste servicii au menirea de a mobiliza comunitatea 
în dezvoltarea mecanismelor locale de susţinere a copilului şi familiei, în raport cu necesităţile fiecăreia, şi 
de a preveni plasarea copiilor în instituţii rezidenţiale, care deseori se află în afara comunităţii de origine a 
copilului [3]. Or, nu putem avea mai puţini copii în instituţiile rezidenţiale dacă nu vom dezvolta serviciile de 
sprijin familial şi substitutive de tip familial. În acest context, evidenţiem că un rol important în implementarea 
reformei instituţiilor rezidenţiale îl deţine Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului.  

Crearea unei structuri unice în domeniul protecţiei sociale a copilului şi familiei, atât la nivel central, cât 
şi local, reprezintă o decizie importantă a Guvernului Republicii Moldova. Astfel, la 18.01.2007, în confor-
mitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.52, a fost creat Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei 
şi Copilului prin reorganizarea Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale. 
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Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului a preluat de la Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale 
funcţiile ce ţin de domeniul protecţiei sociale, iar de la Ministerul Educaţiei şi Tineretului – cele privitoare la 
pro

 unitatea de specialist în problemele familiei cu copii în situaţie de risc. Acest specialist 
eva

ent cu 
pri

To

ul beneficiarului, asigură cu resurse 
mi

u suportul Proiectului UNICEF-UE/TACIS s-a lucrat la Proiectul Legii privind modificarea şi 
com

tecţia copilului.  
La nivel local, ministerul este reprezentat de Secţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei, în cadrul 

cărora a fost instituită
luează şi identifică nevoile copilului şi ale familiei în dificultate şi intervine pentru a le oferi sprijin.  
În conformitate cu Legea asistenţei sociale, nr.547-XV din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Repub-

licii Moldova, 2004, nr.42-44, art.249) şi Hotărârea Guvernului nr.24 din 10 ianuarie 2007 (Regulam
vire la modul de angajare a asistenţilor sociali), a fost instituită unitatea de asistent social în cadrul primăriei.  
O realizare deosebit de importantă a Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului este crearea 

Reţelei Naţionale de asistenţi sociali. Actualmente, în primării sunt angajaţi circa 900 asistenţi sociali. 
todată, menţionăm că majoritatea asistenţilor sociali comunitari nu au studii speciale în domeniul 

asistenţei sociale. De aceea, instruirea asistenţilor sociali comunitari a prezentat o necesitate stringentă. 
Astfel, cu asistenţa tehnică a Proiectului UNICEF-UE „Dezvoltarea serviciilor sociale integrate pentru 
familii vulnerabile şi copii în situaţii de risc” a fost elaborat curriculumul, materialele şi instrumentele de 
instruire şi a fost realizată instruirea a 542 asistenţi sociali comunitari.  

Asistenţii sociali comunitari reprezintă o verigă deosebit de importantă în procesul de implementare a 
reformei instituţiilor rezidenţiale. Ei sunt cei care, activând în interes

nime prevenirea separării şi abandonului copilului; realizează reintegrarea copiilor instituţionalizaţi în 
familiile biologice/extinse; facilitează accesul celor mai vulnerabili la serviciile sociale şi contribuie la con-
solidarea abilităţilor parentale prin acordarea sprijinului familial; monitorizează cazurile până la finalizarea 
acestora etc. 

O reformă nu poate fi realizată fără de perfecţionarea cadrului legal şi regulatoriu. Astfel, pe parcursul 
anului 2007 c

pletarea Codului familiei (aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.120-XVI din 29.05.2008).  
Modificările şi completările încorporate vizează în special Capitolul 17 din Codul familiei – „Depistarea şi 

plasamentul copiilor rămaşi fără ocrotire părintească", dar, paralel, sunt modificate şi alte prevederi (art.14 
alin.(l) din Codul familiei) ce necesită armonizare cu instrumentele internaţionale şi care rezultă din 
Capitolul 11 al Planului Naţional de Acţiuni în Domeniul Drepturilor Omului sau racordare cu legislaţia 
secundară (art.149 alin.(2) din Codul familiei). 

Legea cu privire la modificarea şi completarea Codului familiei are următoarele elemente noi: 
1. Asigură dreptul copilului la protecţia nu numai contra abuzului, dar şi a pedepsei corporale – art.53 

alin.(4), art.62 alin.(2); 
2. Completează definiţia copilului rămas fără ocrotire părintească cu termenul de „abandon" pentru a 

defini mai bine această categorie de copii, întâlnită frecvent în practică, dar care nu era reflectată în Cod – 
art.112 alin.(l); 

3. Permite şi altor organe de stat (nu doar autorităţii tutelare, dar şi societăţii civile) de a participa activ 
la identificarea cazurilor copiilor rămaşi fără ocrotire părintească – art.112 alin.(3); 

4. Pune accent pe necesitatea organizării serviciilor de prevenire a intrării copiilor şi familiilor în situaţii 
de risc, care determină separarea copiilor de părinţi, şi monitorizarea situaţiei acestor copii şi familii, 
prevederi care nu au existat până în prezent – art.112; 

5. Consolidarea cadrului instituţional prevede divizarea clară şi transparentă a sarcinilor şi responsabilită-
ţilor între structurile abilitate cu protecţie socială a copilului şi familiei la nivel naţional şi teritorial, în special 
ale autorităţilor tutelare – art.113; 

6. Prevede precizarea momentului luării la evidenţă a copiilor rămaşi fără ocrotire părintească – art.114 
alin.(2); 

7. Pune accent pe stabilirea prioritară a formelor de protecţie de tip familial sau similare acestora pentru 
copiii rămaşi fără ocrotire părintească, în raport cu prevederile actuale, când accentul este pus pe plasarea 
copiilor în instituţii rezidenţiale de stat – art.l15 alin.(l) şi (2); 

8. Sunt introduse prevederi privind noi forme de protecţie pentru copiii rămaşi fără ocrotire părintească 
(asistenţa parentală profesionistă) şi, în acelaşi timp, este permisă plasarea copiilor pentru educaţie şi îngrijire 
în instituţii rezidenţiale atât de stat, cât şi private (care funcţionează în condiţii legale), spre deosebire de 
prevederile actuale care permit plasamentul în instituţii rezidenţiale de stat – art.l15 alin.(2); 
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9. Pentru prima dată în legislaţia de bază în domeniul protecţiei copilului şi familiei se pune în sarcina 
autorităţilor statale împuternicite de a monitoriza şi evalua situaţia copiilor cărora le-a fost stabilită o formă 
oarecare de protecţie, în scopul reintegrării familiale – art.l15 lin.(4); 

10. Este egalată vârsta matrimonială pentru bărbaţi şi femei – art.14 alin.(l) şi (2). 
Prin introducerea acestor modificări şi completări în Codul familiei se urmăreşte, în special:  
 asigurarea prioritară a educaţiei şi îngrijirii copilului în mediul familial; 
 reducerea substanţială a numărului de copii plasaţi în instituţii rezidenţiale; 
 organizarea funcţionării serviciilor de prevenire a separării copiilor de părinţi; 
 implicarea activă a societăţii civile în activitatea de protecţie a copiilor rămaşi fără ocrotire părintească; 
 definirea clară a statutului de copil rămas fără ocrotire părintească. 
Constatăm, că reforma sistemului rezidenţial poate fi realizată doar prin dezvoltarea sistemului de servicii 

esităţi apărute în comunitate.  

nformaţional unic care să 
cu

 comunităţii internaţionale, acţionând toţi împreună în interesul superior 
al 

m: 

ismelor de redirecţionare a finanţelor din sistemul rezidenţial către servicii comunitare; 

nţii 

surselor umane calificate în domeniu etc. 
orizarea implementării acestuia 

u fiecare instituţie, care vor include: 

şi acţiunilor privind Planul-Cadru de Transformare sunt 
asupra noilor intrări, noilor angajări şi investiţii capitale în instituţiile 

car

lă.  

1. lui în Republica Moldova. - Chişinău: UNICEF, 2005, p.7-8. 
2. enirea abandonului şi instituţionallizării copiilor // Asistenţa socială în contextul transformărilor din 

 
4.2009 

sociale destinate copilului şi familiei în dificultate. 
Comunităţile, societatea civilă, autorităţile locale au reuşit să dezvolte un şir de servicii de alternativă 

pentru copilul aflat în dificultate, conform noilor nec
Un element deosebit de important, care asigură calitatea funcţionării sistemului de servicii sociale, este 

sistemul informaţional automatizat. Republica Moldova nu dispune de un sistem i
prindă toţi copiii din sistemul de protecţie socială. Pentru a eficientiza munca specialiştilor din sistemul de 

protecţie a copilului la nivel central şi local este necesar de a fi creat sistemul informaţional automatizat, care 
are drept scop colectarea, stocarea, prelucrarea şi difuzarea informaţiei către autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale, persoanelor juridice şi fizice, cu referire la beneficiarii sistemului, instituţiile şi serviciile 
sistemului de protecţie a copilului.  

Realizarea perspectivelor trasate este posibilă doar prin conjugarea eforturilor ministerelor, autorităţilor 
publice locale, societăţii civile şi ale

copilului. 
Totodată, menţionăm că în procesul de implementare a reformei sunt un şir de probleme şi obstacole, dintre 

care evidenţie
 lipsa unui mecanism eficient de implementare a legislaţiei;  
 lipsa mecan
 lipsa unui sistem de monitorizare a situaţiei copilului şi familiei; 
 lipsa unui mecanism de instruire continuă, supervizare şi sprijin metodic şi profesional pentru asiste

sociali comunitari; 
 insuficienţa serviciilor de sprijin familial şi substitutive de tip familial; 
 insuficienţa re
Pentru finalizarea şi promovarea Planului-Cadru de Transformare şi monit

necesită a fi elaborate planuri individuale de reorganizare pentr
 planuri individuale pentru fiecare copil; 
 planuri cu privire la dezvoltarea serviciilor; 
 planuri cu privire la personal. 
La prima etapă de implementare a măsurilor 

necesare: introducerea moratoriului 
e urmează a fi închise; pregătirea instituţiei şi a personalului pentru transformare; elaborarea planurilor de 

recalificare şi reangajare a personalului cu păstrarea salariilor şi a vechimii în muncă; modificarea regulamen-
telor instituţiilor rezidenţiale în vederea creării serviciilor de zi în cadrul instituţiilor.  

În aceeaşi ordine de idei se înscriu şi alte măsuri importante, cum ar fi separarea educaţiei de îngrijire în 
cadrul fiecărei instituţii şi transferul serviciilor de îngrijire sistemului de protecţie socia
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CONDITIONS FOR EFFECTIVE SOCIAL ASSITANCE POLICIES: 

SOME PERSONAL OBSERVATIONS 

Brede KRISTENSEN 

„transFORMA” foundation Netherlands Romania 
 
Toate politicile se bazează pe un şir de principii, care constituie fundamentul în baza căruia se elaborează o politică. 

O politică bună este construită pe un fundament puternic. Spre deosebire de temelia statică a unei case, fundamentul unei 
politici este dinamic, aflat într-un mediu dinamic. În acest articol se abordează unele condiţii majore necesare pentru 
existenţa unei politici eficiente în asistenţa socială.   

O societate civilă activă şi cu iniţiativă, care este luată în serios de guvern, un guvern care onorează principiile sub-
sidiarităţii, mecanisme de coordonare funcţionabile, existenţa instituţiilor de instruire profesională, actorii activi politici 
şi sociali implicaţi, discuţii publice asupra cheltuielilor şi necesitatea politicilor eficiente de armonizare şi coordonare 
sunt elucidate de către autor ca fiind unele dintre cele mai importante pre-condiţii pentru o politică socială eficientă în 
asistenţa socială.  

 
 
In this short article I will discuss some major conditions for an effective welfare and social assistance 

policy. My contribution to this discussion is based on personal observations in The Netherlands as well as in 
the Caribbean and Eastern Europe. All policies are based on a number of principles or assumptions that 
constitute the foundation on which the policy is built. A good policy is built on a strong foundation. Unlike the 
foundation of a static house, the foundation of a dynamic policy that is carried out in a dynamic environment 
needs to be discussed, assessed and adapted continuously. 

What do we mean by social policies? They contain principles and guidelines for the improvement, 
maintenance or creation of living conditions that should lead to inclusion of all citizens. More concretely 
social policies aim to improve human welfare (mostly financially) and wellbeing (mostly mental). The two 
are interrelated. Of course, social policies should be especially be directed to the most vulnerable in society, 
as well as to those who tend to be excluded. 

It seems to me there are 3 major welfare policy principles: 
1. The first one is based on the idea that citizens will naturally help one another if they feel they should 

do so. The government should not interfere in the lives of people and take over somebody’s personal 
responsibility of ‘being’. If people desire or feel called to help one another: great. If others want to financially 
support those who help other, this is also great, but it is not the state’s responsibility. All types of free market 
concepts still plead for moving into this direction as much as possible. However, Bismarck in late 19th 
century Germany and Beveridge in mid 20th century England have strongly argued for a proactive state in the 
are of welfare. Both rightfully put forward this is in the interest of all citizens. Exclusion always creates 
tension and conflict and is blocking the development of human capacity which is to the detriment of the 
entire society. 

2. In the second model the state assumes primary responsibility for the welfare of its citizens. In theory 
this responsibility is comprehensive and there is no limit to state intervention. Surely in this model the state 
creates and maintains a „safety net” of minimum standards of varying forms of welfare and wellbeing. The 
state is also responsible for human (capacity) development. And what is more, state institutions will implement 
the state policies. This model has been tried out in most socialist-centralist countries, past and present. The 
flaws are obvious and in practice the model has proved again and again to be ineffective. The social democratic 
version of the model as developed in Sweden functioned quite well, but here the model is not applied rigidly 
and is combined with a strong democratic practice.  

3. The third model is a mix. In many „welfare states” in continental Europe, welfare is provided by a 
combination of independent, voluntary and government services. The provider of benefits and services may 
be a department of the central or local government, a state-sponsored agency, a private corporation, a charity 
or another form of non-profit organisation. I will argue that this ‘mix’ is relatively easy to develop, to maintain 
and to adapt if something is not functioning well. In practice this mixed model can be handled and utilised 
effectively. 
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In this article I want to point to some personal observations that I collected during some 30 years of 
studying and teaching welfare systems. My observations strongly support the above mentioned 3rd model. 

Let me start with a personal experience that contains all the elements needed to reflect on the nature of a 
healthy foundation for a welfare system according to model 3. 

Since my student years I worked as a volunteer and later as a board member for a social service centre in 
the Red Light District of Amsterdam, strangely called OZ100. The centre offers all sorts of services, varying 
from medical to juridical to financial and socio/psychological services to people living and working in the 
this district. Mostly prostitutes. The centre is funded by the main Amsterdam churches, Roman Catholic and 
Protestant, as well as individual donors. In fact the churches took the initiative and established the centre. 
Apart from our centre the Salvation Army is also operating a service centre, called ‘goodwill centre’, but 
here the client must also listen to preaching. The municipal government too is offering social services, but 
very few people living in the district make use of these services as they are afraid the government will obtain 
information regarding their legal status or conduct. So most people turn to OZ100 or the Salvation Army. 
During the 70’ ies of the last century the Red Light district started to attract significantly more visitors from 
all over the world. The pimps and clubs were forced to make extra efforts to find ladies to work in the 
‘industry’. So a high number of good-looking and charming ‘lover boys’ were hired to attract ladies from 
countries like Kenya, Dominican Republic, Thailand, Moldova and others, offering partners, marriages and 
great jobs with great salaries as well as a visa. The number of naïve young ladies is high all over the world, 
so they succeeded remarkably well. Once in Holland they lost their naivety within a couple of days. Strongly 
intimidated they did not dare to ask for any help and quickly found themselves half naked behind the windows 
of the streets in our district. In the late 70’ies the situation in the district got out of control. On top of the 
increase of prostitution, drugs were offered at any corner of the street, by dealers who do not behave particularly 
decently. Our centre with a low threshold was flooded by all sorts of victims. We could not cope with the 
staff of volunteers and the few professional social workers. Also some volunteers did not dare to enter the 
district any more. 

Unexpectedly we were approached by the social service department of the municipal government.  In fact 
it should not have taken us by surprise for the central government had already adopted a policy to make 
social funds available to local governments to be used to fund local initiatives for welfare and assistance. 
Anyway they wanted a discussion with OZ100 and in this discussion it turned out they realized they were 
unable to meet the needs of people living in this district. In stead of improving and developing their own 
service department they suggested they provide us with additional funds to extend our services. Great. ‘But 
we want to put some conditions’ so they told us. Which conditions? He came up with 3:  

1. The social assistance you offer must be delivered only by professionally trained social workers. Perfect. 
You provide us the funds and we will recruit more professionals. That was an easy deal. IN fact we were 
very happy with this part of the deal, for we might thus be able to substantially improve the quality of our 
service. We could hire more professionals and provide supervision as well. 

2. You must regularly report by means of facts and figures. OK, we also quickly agreed. And, much later, 
when we first had to write a report, we discovered that reporting is an excellent tool for internal assessment, 
evaluation and reflection. Writing a report means that you have to give explanations why you did things in a 
particular way or why something did not go according to expectations, which are questions that spark reflection, 
which is the beginning of improvement. 

3. And……I remember the Amsterdam civil servant hesitating and I also remember I realized instanta-
neously what was going to be put forward as the next condition….. „We also want insight in your clientele”. 
Ah….It appeared they wanted information about the clients of the centre. They needed it and the police 
needed it….’We are afraid we are losing control, you see’, so he admitted. 

The third condition became the subject of a lengthy and difficult discussion. We, from our part, could not 
fulfill that condition. Partly because we knew some of the Amsterdam police was co-operating with the sex 
industry. (To my surprise the civil servant did not make any effort to deny this rather awkward fact.) And 
partly because very few people would approach us for help once it was known we were co-operating with the 
police and conveying information to the city hall or police. So we put forward that social services in areas 
like ours one need to be absolutely independent from any interference from the state in order to be effective. 
The civil servant on the other hand insisted that the government needed information in order to keep matters 
under control. 
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Our director responded furiously and confronted him with the big question why the government and the 
police are not doing more to chase up these lover boys who lure ladies to Holland with beautiful promises in 
order to exploit them. They are causing the misery that we are supposed to deal with. And why don’t you 
clean up the police force. This is your duty. The painful point was made.  

To cut a long story short, this meeting marked the beginning of a change in the municipal government’s 
social policy. From then on the city decided to hire NGO’s to carry out social services that they were unable 
to carry out effectively. We received funds, we had to make sure we worked with professionals, we had to 
report in a general way, but we did not need to convey personal information of clients to state institutions. 
However, over the years this remained a sensitive area. The municipal government and the police could never 
resist the temptation to try to get some information from us and many times they accused us from poor co-
operation. Today, in 2009, the situation is still exactly the same. However there were several moments that 
the municipal government was about to cut its subsidies. Each time it was finally decided by the government 
to continue to grant subsidies because (apart from our arguments) the public in Amsterdam would be very 
displeased and even upset. We noticed the public was interested, concerned and willing to express their 
indignation if the municipal government would leave us to ourselves. At one scary stage the Catholic bishop 
intervened and phoned the mayor to tell him withdrawing subsidy would be unwise and would create a very 
unhealthy situation. Civil society surely was a partner in the process and a very helpful one indeed. 

 

What lessons can we learn regarding conditions? 
 

1. An active civic society that takes initiatives and is creatively used by the government 
A government is a government and is neither an engineering company nor a social service institution.  Its 

duty is to protect, control, facilitate, support, stimulate in all different areas of life and society, as well as 
(re)distribute wealth and make sure people and groups of people will be able to develop themselves. When it 
comes to the specifics of engineering, education, medical service, social assistance or whatever, governments 
have proved to be unable to produce any quality or effectiveness. Either the government establishes the fact 
that society is providing such services itself and leaves it like that, or it establishes the fact that society is not 
providing it sufficiently and starts providing funds and other stimuli to further the development of the desired 
services. Plainly, I do not believe civil servants can offer effective social assistance, or to put it the other way 
round, I do not believe that a professional social worker will perform professionally within the framework of 
the civil service. Social assistance needs a very specific organizational framework. Like medical, educational, 
cultural and lots of other services also need specific frameworks and environments. Governments should be 
wise and acknowledge it. Nevertheless, out of a sense of responsibility or a sense of political expediency 
government are easily tempted to carry out such services themselves and turn to model 2. 

In my entire career as a sociologist of welfare policies I always and everywhere had to draw the conclusion 
that governments do better to source out the implementation of welfare programs. Whether it concerns a 
social assistance service in the Amsterdam Red Light District, or an Institute for Autistic children, or a 
Rehabilitation program for prisoners or whatever, evaluation studies consistently conclude that non-govern-
mental organization perform better more efficiently. 

Civic society may also take creative initiatives. The Methodist movement in England excelled in taking 
initiatives as early as the 18th century and can still be considered an inspiring model. 

 

2. A live civic society discourse that is taken seriously by the government  
I am not denying that there are lots of well-informed civil servants and policy officers who do a good job 

in developing welfare and social assistance policies. However, one excellent expert or a group of very well-
informed civil servants who embark on writing a great policy paper, are by definition biased and can still 
benefit from public feed back as well as public input. They may also err and need to be open for correction. 
Moreover, there are few policies that work which are not enjoying the support of the public. Sure, the government 
may invest in PR and promote its excellent or less excellent policies, but this is so much easier if the public 
has a sense of ownership, and feels it was and is somehow involved in the development of policies or is able 
to express its opinion about priorities, problems and objectives. 
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Let me put it differently, social assistance should be a mutual concern of all citizens. If the word ‘society’ 
(societas in Latin) has any meaning at all the it should mean:  a group of people, citizens, companions who 
somehow care for one another and who engage themselves in patterns of mutual behavior. Governments are 
expressions of society and vice versa governments have an impact on society. This mutuality should come to 
an expression in policy debates, both in the formation phase and in the implementation phase. Without a 
healthy civic society discourse governments easily lose touch with daily life and the concerns of the public 
they are supposed to serve. 

 

3. A government that honors the principle of subsidiarity 

The next condition follows immediately. The more responsibility can be given to the lower levels of 
government (municipal government) the easier public discourse can be incorporated in governmental decision 
making. This is known as the principle of subsidiarity. It cannot be expected from the central government in 
The Hague to have a clear picture of the situation in the Red Light District in Amsterdam nor that it is 
particularly sensitive to the needs and requests of the people living there. The Amsterdam municipality 
obviously is much closer tot the situation. And what is more, it is also closer to the Amsterdam public 
discourse. It can hardly afford to deny the discourse. 

In more recent years local governments have also adopted the habit of involving the public in formulating, 
assessing and adapting local policies, especially social policies. By doing this the entire framework of social 
assistance and welfare arrangements become a matter of mutual concern, of citizens and civil servants. 

The principle of subsidiarity must be taken as it was originally formulated: delegate as much as possible as 
long as it improves quality. If lower levels of government get too small to provide, develop or assess services, 
they should not be charged with it. In that case it is, for instance, wiser to charge a number of local governments 
with a particular service together. One small village cannot be expected to develop an effective social policy 
framework, nor may a local NGO be in the position to provide the professional expertise needed to assist a 
particular category of people. Here combined efforts by a group of neighboring villages should be welcomed. 

 
4. Mechanisms for coordination are in place  
And the fourth condition follows as well.  Assistance projects need to be coordinated and harmonized. 

First overlapping must be avoided. Second neglect of a area of need must be avoided. And thirdly it should 
not happen that many donors support one particular project, ignoring others that equally need financial 
support. Donors, whether churches, individuals, international funds, companies or governmental funds tend 
to have their darlings. Projects with street children quickly enjoy the attention of donors. 

Local governments should keep this in mind and direct their funds to the neglected areas. 
In countries that are highly dependant on external donors, coordination needs ample attention. For these 

donors often have a very poor understanding of the local situation and all too often support overlapping 
projects or organizations. In some Caribbean countries, like Jamaica, a local coordinating fund is created to 
coordinate disbursements and wisely use the money that comes from internal and external donors. Donor 
organizations are often happy. Now they do not need to make assessments and choices themselves. That they 
entrust to the local coordinating fund. And so does the government. Usually the government has a strong say 
in the organization of the coordinating fund. 

Otherwise municipalities may also establish a local social assistance council that advises the local 
government on coordination. 

 

5. Existence of professional training institutes 
Social workers need to have a sound professional background, regular training and supervision. I would 

not like to downgrade impressive attempts made by volunteers to provide social assistance to those in need. 
In fact I myself have served as a volunteer during practically all me adult life and I stimulate others to do so 
as well. At the same time I believe professionals are needed to support non-professional volunteers and of 
course to carry out the more complicated parts of the work. 

Professional training for social work originated in the USA. Helen Perlmans ‘Social Casework’ from 1957 
marked a milestone in training of social workers. In a both systematic and imaginative way it stimulated 
continuous reflection on the process of casework, stimulating its practical progress. Generations of social 
workers in England, Holland and Scandinavia used at as a kind of bible in their profession. It provided the 
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social worker a professional foundation different from the psychologist, pedagogue or andragogue. Suddenly 
it became clear: this is what social work is all about. A host of scholars, professors and trainers in the area of 
social work consciously or unconsciously are indebted to Perlman. And I guess Carl Rogers’ work on ‘non-
directive counseling’, a method  based on phenomenology, can be considered the second milestone in the 
professionalisation of social work. His impact on most pf the methods of social work developed in the early 
stages of the profession is of equal importance. Perlman taught to be responsibly practical. Rogers to be 
practically responsible to the needs of the client. Both of them put the client firmly in the centre of the 
process, and defined the role of the professional as a facilitator. 

Schools of social work in the countries mentioned above all developed themselves from these milestones 
onward. 

Having taught myself at a post graduate college for social workers for a long period of time (as a sociologist 
and policy specialist though) I still cannot perceive of any professional training that is not somehow building 
forth on Perlman and Rogers. 

Basic training up to a Masters degree is necessary but not enough. Young professional workers are 
confronted with the complicated miseries of life and the challenge to help people, often much older, who are 
deeply hurt and damaged or who are severely disabled to find a way to development in spite of their condition. 
Young professionals need coaching as well as regular post graduate training. Different form an engineer or a 
medical doctor, the effectiveness of professional service is also strongly dependant on performance as a 
person. Therefore the development of the person of the social worker needs ample attention and if the need 
for permanent education is basic for any profession, this is particularly the case with social workers as well 
as any other ‘agogical’ professions.  

By way of conclusion, an adequate governmental educational policy for higher education is not only 
needed to stimulate economic development, technological research or medical quality service, it is also needed 
to provide quality social assistance. 

 

6. Committed people 
Of all the listed conditions this seems to be the most difficult one to deal with from a governmental point 

of view. You can take action and develop a workable organizational structure and you can see to it that some 
good faculties for the education of professional social workers get established, but how to see to it that people 
have the right motivation and commitment to carry out the work? Motivation and commitment cannot be 
‘engineered’. 

During many centuries of European history the monasteries served as centres for social welfare and 
assistance. Round 1600 around 20 monasteries were established in the Red Light district of Amsterdam, 
originally the Harbour district, to care for prostitutes and sailors who got into trouble. Lots of highly 
committed nuns were actively involved in the practice of social work. In the 18th century John Wesley the 
founder of the Methodist movement in England, noting the dire conditions of the working force during the 
early years of the industrial revolution, developed a whole range of social assistance programs, privately 
funded. Members of the churches cared for the sick, provided medicine, helped alcoholics to get rid of their 
addiction, offered assistance to unemployed and so on. In the middle of the 19th century the Protestant revival 
moment likewise mobilized the churches and individual members to care for the poor. Famous was, and still 
is, the work of Heldring who established the houses for unmarried mothers. And so was the rehabilitation 
work for ex-prisoners of the Salvation Army. 

After the Second World War the need was felt to offer training to the thousands committed volunteers. 
Some private schools were established, funded by churches. When Western European governments were 
attempting to establish a ‘welfare state’, naturally the question was asked how social assistance programs 
should be like and who should carry out such programs. It often became a mix of governmental ‘neutral’ 
institutions and traditional Roman Catholic and Protestant institutions. The latter sometimes received 
governmental funding, but on the condition that the social workers had the right professional background. As 
from the 50’ies a professional tradition got established, including professional schools and methodology. 

As a first result the former, spiritually inspired volunteer movements were looked down upon and seen as 
an obstacle to professional development. Neutral professionalism was stressed. Institutions like OZ100 were 
not considered eligible for any governmental funding. However, evaluation studies soon provided evidence 

 27



STUD I A  UN IVERS I TAT I S  

Revist= [tiin\ific= a Universit=\ii de Stat din Moldova, 2009, nr.3(23) 
 
that the ‘neutral governmental institutions’ were not half as effective as the traditional ones. Discussions got 
heated. At least in The Netherlands it was slowly admitted that both are needed.  

A close reading of the above mentioned works by Perlman and Rogers made it abundantly clear: the 
person of the social worker has an effect on the process of assistance. The client must feel accepted and 
respected. Two attitudes are counterproductive. One is the deliberately neutral attitude which in fact invokes 
a  feeling on the part of the client that he is an object to be treated. The opposite one is the moralistic attitude 
that is characteristic of many forms of traditional social assistance. The result is the same. The client feels he 
is reduced to an object of (moral) change. The real professional on the other hand, knows how to keep the 
balance: commitment to the client as a person and just because he is committed to him as a person, he will 
respect his freedom and refrain from any type of ‘manipulation’ , thus creating conditions for change. The 
balance is as delicate as it is crucial. This was (part of ) the message of Rogers’ ‘client centered’ approach.  

That means that both committed and well-educated professional social workers are needed. 
 

7. Public discussion on spending 
Basically there are 2 ways, one pointed out by Bismarck and the other by Beverdige. Bismarck’s model is 

based on insurance schemes, whereas the Beveridge model is based on taxation. In times of relative equality 
the Bismarck model has a number of advantages. Mostly because it seems fair in the eyes of the public: I pay 
insurance and if something happens I get help and I deserve to get help because I paid for it. But it does not 
lead to any sort of redistribution of income, which means that in times of growing inequality and growing 
problems it tends to become too expensive. The Beveridge model seems better equipped to keep going in 
times of financial crisis and it lowers income differences and supports societal solidarity. But public acceptance 
can be problematic. In practice most countries apply a mix here as well. 

Usually there are some additional ways of funding. In some countries civic society is raising significant 
additional money for welfare institutions, like OZ100. In other, less affluent countries, external donors 
contribute to welfare arrangements.  

Both Bismarck and Beverdige have strongly argued that a well-organised social assistance program is a 
must for any healthy society and is in everybody’s interest. It supports the development of human capacities, 
it eases tension in society and it realizes basic humanitarian solidarity. During the last 20 years we witness a 
growing inequality and a growing resistance against expensive welfare arrangements. Contemporary scholars 
like Giddens and Rawls have revived that discussion in Britain and the USA, countries which are both very 
rich. In such countries the problem is really not a lack of funds, but a lack of solidarity, as well as a lack of 
insight in what will happen if some categories of people get systematically excluded. In these countries the 
condition is not the availability of financial means but the willingness to participate in societal dialogue 
about the right use of available means. The happy rich few are seldom prepared to participate.  

Lots of other much poorer countries however have a happy rich few as well. Here it is even more important 
that they participate in that discussion and start realizing that measures of solidarity geared to inclusion of 
vulnerable categories of the population need to be taken. The problem is that the average citizen is expecting 
the government to tackle the problem and make the rich pay. However, as long as citizens remain silent, 
governments tend to do nothing. So the conclusion is that citizens should speak up and demand at least a 
modest social assistance scheme and put pressure on the government. Vice versa good governance means 
being prepared to face sensitive issues. Moreover, good governance is inclusive governance. In other words, 
from the side of the government there must be a political will to spend on social assistance. In the end I 
believe this is the most basic of all listed conditions. 

  

8. Need for sound policies and strategies: priorities, harmonization and coordination 
Conditions mentioned above need to be worked out in sound policies. Social policies should aim to include 

citizens and be directed to meet human the needs for personal development and education, work, health, 
housing and social security. Before developing policies an analysis of the (lack of) welfare situation and the 
formulation of problems is essential. Different people and groups of people have different problems and 
different interpretation of problems. Adequate problem identification and formulation cannot just be done by 
a governmental actor. It must be the result of a public dialogue with stakeholders involved. 
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In order to develop an adequate social assistance framework a number of crucial choices have to be made. 
Not everything that is desirable can be done. Choices have to be made due to limited funds, limited availability 
of people and limited organization capacity. Here the public discourse must again be taken into account. 
Next a ‘critical path’ should be worked out. Which parts of the policy need to be put into practice first and 
which second? 

Choices have to be made regarding out-sourcing of work and cooperation with NGO’s as well as conditions 
of cooperation. What mix is suitable? Regular consultation with different institutions working in the same 
area will be needed to avoid overlap and conflict. Local and national councils of welfare need to be established. 
Monitoring and regular evaluation are needed. And countries which are still struggling to develop a system 
of social assistance much attention must be given to the schooling of professional workers and providing 
support to relatively new NGO’s and governmental institutions which get charged with the carrying out of 
part of the work. 

Crucial is also a ‘social warning system’ that provides the government with information regarding vulnerable 
and problematic groups of people. Schools, police, medical services and so on need to be cooperating in the 
social warning system and provide information discretely. The information must then be analyzed and 
translated into new policies. This also requires training, experimenting and evaluation. 

At the same time the public needs to be informed and potential clients need to know what to expect and 
what not to expect. And what is more, they need to be consulted as to how they perceive situations and problems. 
The more citizens feel they are part of the policy process (which is in itself a way of inclusion) the stronger 
the social support basis is for the implementation of the policy and the more relevant and effective it is. 
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THE MEANING OF HELP 

W. David HARRISON 

School of Social Work, East Carolina University 
 
Asistenţii sociali reprezintă o profesie care demonstrează în mod clar atitudinea societăţii faţă de situaţia membrilor 

ei celor mai vulnerabili. Iar asistenţii sociali din Republica Moldova sunt unici în lume, din câteva motive. În primul 
rând, ei împărtăşesc un anumit număr de caracteristici cu beneficiarii lor. De exemplu, asistenţii sociali din Moldova 
ştiu mai mult decât oricare alţi asistenţi sociali din lume despre familiile dezmembrate din cauza migraţiei economice. 
Ei au, astfel, un potenţial de empatie şi de înţelegere mai mare decât colegii lor din alte părţi. 

Profesorii de asistenţă socială au o misiune educativă cu atât mai specială cu cât ei transpun în act ceea ce predau. 
Valorile demnităţii umane şi ale autodeterminării sunt predate la Universitatea de Stat din Moldova, fiind adoptate şi 
puse ulterior în aplicare de către absolvenţii ei. Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială de la USM este plasată 
strategic pentru a descoperi şi a cultiva lideri, inovatori, reformatori, care vor forma asistenţa socială şi o mai bună 
societate în următorii zece ani şi mai târziu. 

 
 
Thank you for the privilege and honor of consulting with the wonderful social workers of Moldova on the 

wonderful occasion of the celebration of 10 years of professional education. This development did not 
happen by itself. It required leadership to get here, and it will require new leadership in the future.  So, please 
just take a moment to recognize the people you are sitting beside and realize that you are among a historically 
important group at a conference that will be referred to for many years in the future. 

Please consider for a moment the question:  What is so important about a decade of Moldovan Social 
Work. In other words, what is the cause we are celebrating? I will share an image of how it looks from my 
point of view.  

Social work is a product of the society in which it exists. It is probably the clearest example of a profession 
that demonstrates what the society wishes concerning the condition of the poorest, the weakest, the most 
vulnerable, and often the most un-loved members of the society.  We enact what we teach. While many in 
society would avoid or suppress the alienated „emo” youth and the unemployed person with a lifelong 
mental illness, to name just two examples, social workers turn toward them and seek to understand and to 
include them in the community and the benefits of society, without controlling them. Social work also 
represents the possibilities to seek a good life for all. There are both individual development and social 
development missions. Moldovan social work is worth celebrating for these qualities or characteristics that 
distinguish the profession. 

Moldovan social work is unique in a number of ways. For example, Moldovan social workers perhaps 
know more than any others about families divided by economic migration, both voluntary and forced. There 
are, however, many things that are held in common with all forms of professional social work everywhere. It 
became clear to me in a very short time that Moldovan social workers share these characteristics.  

Bravery is one characteristic that social workers display across the world when they are doing particularly 
good work. Social workers are found in very tough circumstances. You can find them where individuals per-
sonally and directly experience the social problems that most people work hard to avoid. Poverty, addiction, 
violence, and discrimination are very tough assignments. While social workers take on these difficult problems, 
there is a „secret” that is worth remembering: Social workers also see people at their very best, doing things 
for one another without direct benefit to themselves. One of the things about social workers that we must 
celebrate is their extraordinary ability to find the good in people and to feed and nurture it so that it has a 
chance to grow. Social workers not only have a front row seat in observing the human drama, we also 
participate in it. This is courageous.  

The value of human dignity is taught at Moldova State University and enacted by its graduates. This value 
is shared among social workers everywhere. It means the belief and the actions that treat every person as 
important just for being a person. There are no exceptions. Even when people are angry, demoralized, defeated, 
even when they hurt others, people are worthy of respect as fellow humans. 
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We are also celebrating social work as a representation and enactment of a professional commitment to 
self determination. This means that we find ways for people to choose their own way of living. It means 
helping them to define what they want, how they want to live, and to work as partners in working to find 
how much people can have of these conditions that they value. This value also expresses the belief that 
trying to control others simply does not work in the long run.  

How have Moldovan social workers been putting these values into action for 10 years? How does it happen? 
Social work often addresses the question with a helping process. It sounds so simple at first, but it is not simple 
in the details. Helping in a consistent, serious way requires consistent, serious study. I have seen a number of 
examples of teaching and studying at the Department of Social Work, and they are worth celebrating today.  

What is the substance of the study of social work? It is learning to offer actions and material needs to 
other people in a way that allows others to use them. This is the meaning of help. It was first presented to me 
in the first course that I ever took that mentioned social work, 40 years ago when Alan Keith-Lucas introduced 
me to that simple idea: help is what is offered in a way that it can be used. It is a complex mixture. Helping 
means confronting difficult realities together with people. Helping avoids judging people and working with 
them from their own frames of reference. It means showing that their pain and hope are understood by another. 
This is what we mean by the study of the idea of empathy. Help means that we stand together with another to 
do what is possible, if they want us and can tolerate us. It is not something that we do to people to have them 
act in a way we, or the organizations we are associated with, might prefer.1  

This complex mixture is what is being taught, is being learned, and is being practiced today. In just three 
years our young students learn a great deal about this helping process. They u give back to society much 
more than money can buy, but they do need financial support. To attract, retain, and launch into the professional 
world people who can do this important and difficult work, it is essential to offer the same support that we 
would to others in critical roles in society. 

What is the future of social work in Moldova? One way to predict might be to apply a bit of the social 
worker’s perspective, and to look at the assets and strengths that are present. My impression is that there is a 
resource present now that holds much, much more potential than people seem to realize. The new Master’s 
degree programs in children’s rights and related topics are strategically placed to find and cultivate the leaders, 
the innovators, the reformers, the supervisors who will shape social work and a better society in the next ten 
years and beyond. It is essential that these students and faculty members learn a great deal about applied 
research as a tool in building the future.  

I understand that some people are concerned that there are not currently places in the bureaucracy 
specifically for master’s level social workers. My concern is not so much about this fact I am much more 
concerned that we may expect much too little of the graduates and the faculty. They will find the jobs for the 
state and the NGOs. This is already happening in many areas, as our consultants on children’s rights across 
Europe confirm.  

A process of recruiting exceptionally smart, caring people who know the meaning of help is extremely 
important for the future. This group could become an extraordinary national asset. Strong expectations, 
special stipends, and recognition are things that can be provided for them. They should be provided, for the 
good of the society and the many beleaguered individuals whom we will see within minutes of leaving the 
building. It will also be for the good of those of us in this room as we go through our own life cycles. 

The investment will provide great returns. Remember, you are the leaders. This is your challenge and 
opportunity. 

How can I thank you for allowing me to witness this wonderful celebration of a wonderful achievement? I 
do not know the answer, but I will try to offer a bit of help, if I can find a way and you will let me. Thank 
you I do, for making your lives part of mine. I salute you all. 

 
Prezentat la 10.04.2009 

                                                 
1 These ideas are detailed further in: Keith-Lucas A. Giving and taking help. - Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1972. 
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IMPLICAŢII  ALE ASISTENTULUI SOCIAL ÎN PREVENIREA  

ABANDONULUI COPILULUI 

Valentina PRIŢCAN  

Universitatea de Stat ,,A.Russo” din Bălţi 
 
In his article  „The implication of the social system in the prevention of child abandonment”, the author V.Priţcan is 

mentioning the delimitation of conceptualization about the phenomenon of child abandonment and in particular the 
causes leading to the evolution and increasing the number of abandoned children. 

 
 
Procesul transformărilor, iniţiat în Republica Moldova la începutul anilor ‘90,  a fost însoţit de o criză 

economică prelungită cu rezonanţe negative din punct de vedere social. Consecinţele principale rezidă în 
efectele produse asupra familiei şi copilului manifestate prin creşterea dezintegrării familiei, sporirea 
cazurilor de abandon al copilului, de abuz în familie, de majorarea numărului de copii rămaşi fără familie, cu 
părinţi migraţi etc.  

Orice politică de suport pentru familie şi copil trebuie să pornească şi să ia în calcul factorii de risc care 
afectează viaţa normală a familiei şi copilului. Exista multe abordări ale sintagmelor „situaţie de risc”, „copil 
în risc”, de la cele care iau în consideraţie variabile interne ale copilului, caracteristici ale dezvoltării perso-
nalităţii copilului până la cele ce vizează adaptarea eficienta a individului la mediul înconjurător. Conform 
art.1 al Legii asistenţei sociale, nr.547-XV din 25.12.2003 [1], riscul social rezidă în pericolul pentru 
persoană sau familie de a fi afectată de consecinţele economice negative ale pierderii potenţialului fizic, 
statutului ocupaţional sau social (boală, accident, dizabilitate, îmbătrânire, deces, maternitate, şomaj, inadaptare 
socială etc.). În articolul nominalizat se elucidează şi sensul sintagmei persoană şi familie defavorizată, prin 
care se are în vedere persoana şi familia socialmente vulnerabile, aflate în situaţii care împiedică activitatea 
normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social etc. Practicienii susţin că situaţia de risc 
sau de dificultate se referă la acea stare de fapt care limitează temporar sau definitiv capacitatea familiei de 
a-şi îndeplini funcţiile şi responsabilităţile ce-i revin faţă de copil [2].  

Factori de risc de separare a copilului de familia sa constituie categoria-cheie pentru asistenţa socială a 
familiei şi copilului. Într-o societate în schimbare, de regulă, părinţii îşi mobilizează forţele pentru a se 
adapta rapid la schimbările socioeconomice, dar sunt frecvente cazurile când aceştia nu găsesc resursele 
necesare şi soluţiile cele mai bune pentru a asigura copiilor climatul şi mediul de viaţă corespunzător nevoilor 
de dezvoltare, intrând, astfel, în categoria familiilor cu risc pentru copil. Ignorarea situaţiilor de risc generează 
fenomene precum abandonul, neglijarea, abuzul, separarea de familie, instituţionalizarea, analfabetismul, 
marginalizarea socială a copiilor.  

În ultimul timp au crescut solicitările de implicare profesionistă a asistentului social în prevenirea aban-
donului copilului. Aceasta presupune înţelegerea şi explicarea fenomenului de abandon al copilului, capaci-
tatea de identificare a mamei cu risc de abandon al copilului, competenţa de intervenţie specializată în vederea 
prevenirii abandonului, elaborarea şi implementarea de politici sociale apte de a păstra copilul în familie.   

Definirea conceptului de abandon al copilului implică dificultăţi, deoarece în legislaţia Republicii Moldova 
acest concept nu este clar definit. Abandonul copilului, în sens larg, este considerat ca fiind acţiunea prin care 
un copil este părăsit, lăsat fără îngrijire de către părinţii săi sau de către persoanele care au obligaţii legale de 
întreţinere faţă de copil [3]. Conform studiului „Abandonul copiilor în Republica Moldova”, realizat în 2005 
de către Guvernul Republicii Moldova cu sprijinul UNICEF,  s-a constatat că:  

 în fiecare zi, în Moldova este separat de familie cel puţin un copil de până la 7 ani; 
 9 din 10 copii despărţiţi de mediul familial au părinţi în viaţă; 
 6 din 10 copii sunt lăsaţi de propriii părinţi în maternităţi sau secţii pediatrice; 
 majoritatea copiilor plasaţi în case de copii şi internate au fraţi şi surori care cresc  în afara familiei; 
 fiecare a cincia femeie care îşi abandonează copilul este la prima sarcină; 
 60 la sută din femeile care renunţă la propriul copil sunt mame solitare.  
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Acelaşi studiu menţionează că circa 62,2% de copii sunt abandonaţi până la vârsta de 7 ani, 43% – în prima 
lună de viaţă. 

Un rol important în prevenirea abandonului copilului îl constituie cunoaşterea factorilor de risc, moment 
ce-i permite asistentului social să realizeze intervenţii particulare sau la nivel de echipă multidisciplinară. 
Dintre factorii de risc care generează abandonul copiilor şi/sau separarea copilului de familie, nominalizăm 
cei cu importanţă majoră,  cu precizarea ca enumerarea nu epuizează toate posibilităţile: 
 factori de risc legaţi de situaţia socială, economică, medicală sau de  nivelul pregătirii şcolare şi profe-

sionale a părinţilor; 
 factori de risc legaţi de relaţiile dintre părinţi şi cele dintre părinţi şi copii;  
 factori de risc legaţi de diverse situaţii particulare în care se află copilul;   
 factori de risc legaţi de nivelul de dezvoltare a comunităţii în care trăieşte familia.    
Astfel, cauzele care condiţionează producerea abandonului copilului sunt: 
 sărăcia; 
 nivelul scăzut de educaţie; 
 lipsa locuinţei sau condiţii improprii de locuit; 
 neutilizarea măsurilor contraceptive şi de planning familial, fie din necunoaştere, dar de cele mai multe 

ori din ignoranţă; 
 lipsa educaţiei sexuale; 
 lipsa sprijinului partenerului sau al familiei;  
 problemele de sănătate ale copilului (malformaţii congenitale, distrofii etc.); 
 starea de sănătate a mamei (boli psihice, infecţie HIV etc.). 
O politică de prevenire a riscurilor şi de contracarare la timp a deteriorării situaţiei mamei şi/sau familiei 

este de natură a preveni abandonul copilului. Apare necesitatea dezvoltării unor programe sectoriale diferenţiate 
care să sprijine mama/familia şi copilul în situaţii de risc. Rolul primordial revine, în acest context,  asistentului 
social care intervine în cazul când mama sau familia sunt marcate de următoarele dificultăţi/probleme [4]: 

 venituri joase; 
 stare precară a sănătăţii; 
 incapacitate de depăşire a greutăţilor uzuale; 
 şomaj; 
 condiţii proaste de trai; 
 incapacitatea de a asigura copiilor studii bune; 
 dependenţe/pseudonecesităţi (alcoolosm, drog etc.); 
 relaţii conflictuale în familie; 
 competenţe parentale reduse. 
Unul dintre indicatorii relevanţi pentru proiectarea activităţilor în sfera asistenţei sociale a mamei şi/sau 

familiei cu risc de abandon al copilului o constituie conştientizarea fenomenului de dezadaptare a familiei. 
Asistentul social trebuie să conştientizeze că dezadaptarea poate marca orice categorie de familie care nu a 
putut face faţă unor crize existenţiale. Este importantă, în acest sens, cunoaşterea indicatorilor comportamentali 
care reflectă fenomenul nominalizat. Dezadaptarea se manifestă prin următoarele anomalii [5], specifice unuia 
sau ambilor părinţi: 

 atitudine agresivă, crudă faţă de copii; 
 neglijarea copilului; 
 exploatarea copilului prin muncă, nerespectarea limitelor care încalcă securitatea fizică şi sociopsiho-

logică a copilului („sindromul Cenuşăresei”); 
 hiperprotejarea copilului; 
 hiperresponsabilizarea copilului (cerinţe exagerate faţă de copil, aspiraţii ireale); 
 formarea atitudinii de consumator, egoism exagerat (tendinţa de a primi doar beneficii, fără a depune 

efort, lipsa deprinderilor elementare de muncă). 
Pentru asistentul social este extrem de importantă capacitatea de a delimita situaţiile în care este posibilă 

conlucrarea, colaborarea cu mama şi/sau familia şi situaţiile ce solicită metode dure de protecţie a copilului. 
Astfel, luând în consideraţie problemele cu care se confruntă familiile, indicatorii situaţiilor de dificultate şi 
dezadaptare a familiei, specificăm tipurile de familii care eventual pot necesita implicaţii profesioniste ale 
asistentului social în vederea prevenirii abandonului copilului: 
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 familii incomplete; 
 familii constituite din mame solitare; 
 familii cu copii cu dizabilităţi; 
 familii cu unul sau ambii părinţi cu dizabilităţi; 
 familii reorganizate; 
 familii ale migranţilor; 
 familii în care părinţii sunt şomeri; 
 familii asociale; 
 familii cu adicţii. 
Asistentul social trebuie să cunoască, de asemenea, că sunt indicatori, care pot avertiza că există un potenţial 

risc atunci când o mamă doreşte să-şi abandoneze copilul: 
 Identitatea femeii gravide. Atunci când femeia gravidă are intenţii de abandon, ea încearcă să-şi 

ascundă identitatea. Deşi regulamentele de funcţionare a maternităţilor menţionează despre obligativitatea 
prezentării la momentul internării a buletinului de identitate şi a fişei de schimb a gravidei, nu toate femeile 
gravide prezintă aceste acte. 
 Naşterea în altă maternitate. În cele mai multe dintre cazurile cu risc de abandon femeile preferă să 

folosească serviciile maternităţilor republicane şi nu ale celor teritoriale. Acest fapt are drept cauză dorinţa de 
a abandona copilul cât mai departe de domiciliu şi  de a camufla acest lucru. 
 Mamele solitare. Acest grup reprezintă un semnal de avertizare pentru profesioniştii din domeniul 

protecţiei copilului şi familiei. Mamele solitare reprezintă un grup cu risc sporit de abandon al copilului. 
 Mamele confuze. La acest grup pot fi atribuite mamele aflate în situaţie de incertitudine care ar dori să 

menţină copilul în cadrul familiei, dar care se confruntă cu anumite probleme, de natură să împiedice 
menţinerea copilului în mediul familial. Plasamentul temporar ar fi o soluţie în astfel de cazuri. 
 Declaraţia de refuz al copilului. La această categorie se referă mamele care ştiu că îşi vor abandona 

copilul. În această situaţie se găsesc 40,5% din numărul copiilor abandonaţi în instituţiile medicale şi 29,4% 
per total [6]. 
 Antecedente de abandon. În cazul mamei, care a avut antecedente de abandon, probabilitatea că ea îşi 

va abandona copilul creşte. 
Este necesar să precizăm că există mame cu risc de abandon care cumulează mai multe caracteristici expuse 

anterior. Totodată, există mame cu risc social crescut, caracterizate printr-o serie de dezavantaje de ordin 
social, cultural, economic, care nu intenţionează să-şi abandoneze copilul, dar care, forţate de împrejurări, 
ajung la această formă extremă. Nu toate mamele sărace, cu mulţi copii, mamele minore care trăiesc într-o 
comunitate plină de prejudecăţi ajung să-şi abandoneze copilul, dar ele se află într-o situaţie de risc social 
care poate duce la abandon. 

Asistenţii sociali se pot implica în activităţi de prevenire a abandonului în mai multe etape: perioada de 
până la sarcină; perioada sarcinii; imediat după naştere; în primele luni după naştere. 

Perioada de până la sarcină este una dintre cele mai dificile perioade pentru a acţiona, dar unde se pot 
obţine cele mai bune rezultate. Este etapa în care, în special,  datorită informării, poate fi prevenită o sarcină 
nedorită. Este mai uşor să previi conceperea unui copil nedorit decât să convingi o familie să nu-şi abandoneze 
copilul sau să cauţi soluţii pentru un copil abandonat deja.  

La această etapă, este bine ca asistenţii sociali comunitari să informeze familiile/persoanele din grupul de 
risc despre metodele de protecţie şi de prevenire a unei sarcini nedorite. La fel, să le refere la serviciile de 
planificare familială şi la clinicile de sănătate prietenoase tinerilor pentru a le asigura accesul la aceste metode 
de protecţie.  

Benefice sunt, în acest context, şi vizitele la domiciliul tinerilor din familii defavorizate, al familiilor 
sărace care au deja copii şi nu şi-ar dori alţii, conversaţiile cu mamele solitare etc. Asistenţii sociali trebuie să 
iniţieze în această perioadă cercuri de discuţii pe teme ce vizează comportamentul fără risc, prevenirea unei 
sarcini nedorite etc.  

Perioada sarcinii şi naşterea este cea mai importantă perioadă în prevenirea abandonului. În acest 
moment, persoanele cu risc de abandon al copilului sunt încă nesigure de decizia lor. Femeile gravide sunt 
oarecum speriate de perspectiva naşterii. Odată ce sarcina nu mai este o taină, ele au foarte mare nevoie de 
cineva căruia să i se poată confesa şi căruia să-i poată cere sfatul.  
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Pe perioada sarcinii şi în perioada aflării în maternitate responsabilitatea majoră în prevenirea abandonului 
revine, în special, medicilor de familie, asistenţilor sociali, psihologilor, specialiştilor în protecţia copilului. 
La această etapă, femeile/familiile nu au luat încă decizia finală, de aceea este important ca specialiştii 
nominalizaţi să fie alături de ele.   

Perioada de după naştere. Dacă mama cu risc de abandon al copilului a ieşit din maternitate împreună 
cu el, riscul ca ea să-şi abandoneze copilul este încă destul de mare. Primele luni sunt cele mai complicate, 
mai ales pentru persoanele care provin din medii şi familii dificile. Este important ca mama să nu se simtă 
marginalizată, separată de restul societăţii. Asistentul social va continua să monitorizeze cazul. Dacă observă 
că familia/mama se află într-o situaţie de risc şi ar putea să-şi abandoneze copilul, va interveni astfel încât 
copilul să nu fie privat de mediul familial.  

Asistentul social poate preveni abandonul copilului şi prin referirea mamei cu risc de abandon către servi-
ciile specializate. Actualmente, în Republica Moldova sunt dezvoltate mai multe categorii de servicii sociale: 

 Centrul maternal este un serviciu de protecţie maternal-infantilă de tip rezidenţial, care asigură dreptul  
fiecărui copil de a-şi păstra relaţiile familiale, oferind mamei în dificultate (care se confruntă cu dificultăţi de 
natură materială, socială, profesională sau relaţională), posibilitatea  rezolvării timpurii a problemelor apărute 
cu scopul de a se reintegra în familie şi în comunitate. Beneficiarii direcţi ai Centrului maternal sunt cuplurile 
mamă-copil, precum şi  gravida în ultimul trimestru de sarcină, în situaţii de risc în ceea ce priveşte separarea 
copilului de familia sa. Centrul maternal, de regulă, activează pe lângă maternităţi, astfel având o legătură 
foarte strânsă cu serviciile medicale. Centrul maternal poate oferi găzduire pentru 6 - 8 cupluri mamă-copil. 
Perioada aflării în Centru a mamei şi copilului  este de 6 luni. În anumite cazuri, dacă în momentul evaluării 
echipa multidisciplinară consideră necesar, este posibilă prelungirea duratei cu 6 luni. Scopul acestui serviciu 
este de a reintegra în familie şi în comunitate mama şi copilul. Centrul maternal oferă:  servicii de găzduire; 
servicii de îngrijire medicală; servicii de asistenţă socială şi consiliere; servicii de integrare sociofamiliale; 
servicii de monitorizare postrezidenţială. Centrul maternal oferă: 

 Mamei: consiliere psihologică; posibilitatea de a-şi îngriji copilul 24 din 24 ore; cunoştinţe şi deprinderi 
de îngrijire a copilului; consultaţiile şi ajutorul medicului, psihologului, juristului, asistentului social; sprijin 
în restabilirea legăturilor cu familia; sprijin pentru reintegrarea profesională şi socială, pentru continuarea sau 
obţinerea studiilor; posibilitatea de a comunica cu rudele, prietenii, de a le face vizite; posibilitatea de a 
comunica cu alte mămici; 

 Copilului: îngrijirea şi dragostea mamei 24 din 24 de ore; siguranţa fizică într-o cameră amenajată pentru 
el şi mama lui; hrană, haine şi jucării; asistenţă medicală, tratament şi recuperarea fizică, în caz de necesitate. 

 Centrul de zi. Asigură, în timpul zilei, spaţiu sigur şi propice dezvoltării copilului şi ajută, astfel, la 
prevenirea abandonului copilului. Centrul de zi este o soluţie pentru copiii cu dizabilităţi, pentru cei din 
familii sărace sau aflate în criză. Pe lângă hrană, cărţi, jocuri, copiii beneficiază de consiliere şi de activităţi 
de dezvoltare. La fel, este ajutată şi familia. Specialiştii Centrului evaluează fiecare caz în parte şi intervin 
pentru a găsi o soluţie în interesul copilului. Ei merg în familiile asistate sau la reprezentantul legal al 
copilului, le oferă informaţiile privind toate opţiunile de asistenţă de care pot beneficia, încearcă, împreună 
cu autorităţile, să soluţioneze anumite probleme cu care se confruntă familia.  

 Centrul de plasament temporar.  Este casa în care copiii rămân refugiaţi o vreme, aşteptând să revină 
în familie. În acest timp, angajaţii Centrului îngrijesc de copii şi încearcă, în colaborare cu autoritatea publică 
locală, să găsească cea mai bună formă de protecţie pentru fiecare caz în parte. În Centru pot sta concomitent 
cel mult 25 de copii, cu vârstă de 0-18 ani, pe o durată de cel mult un an. Toţi copiii care vin sau sunt aduşi 
în centre de plasament au parte de îngrijire individualizată, în funcţie de vârsta, starea sănătăţii şi aptitudinile 
lor.  Paralel cu aceasta, specialiştii caută o soluţie pentru copil: lucrează cu părinţii în vederea reintegrării 
copilului în familie sau, dacă acest lucru nu este posibil, găsesc o alternativă reuşită.  

 Cabinetul de sănătate a reproducerii.  În fiecare oraş şi municipiu există un cabinet de sănătate a re-
producerii, amplasat, de obicei, în clădirea fostei policlinici, astăzi Centru al medicilor de familie. Specialiştii 
care activează în aceste cabinete oferă gratuit consultaţii, servicii şi contraceptive persoanelor socialmente 
vulnerabile, mamelor singure, mamelor cu mulţi copii, adolescenţilor din şcoli şi licee, tinerilor cu vârsta de 
până la 24 de ani, persoanelor cu dizabilităţi de vârstă fertilă, femeilor cu patologii extragenitale agravate, 
femeilor din grupul de risc obstetrical avansat. 
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 Centrul de sănătate prietenos tinerilor.  În unele oraşe există centre de sănătate prietenoase tinerilor, 
unde tinerii pot beneficia de consultaţii gratuite din partea mai multor specialişti (ginecolog, psiholog) în 
vederea adoptării unui comportament fără risc şi prevenirii unei sarcini nedorite, inclusiv abandonului copiilor. 
Specialiştii Centrului asigură confidenţialitatea.   

Sarcinile fundamentale realizate de către asistentul social în procesul de asistenţă a mamei  şi/sau a 
familiilor cu risc de abandon a copilului rezidă în: 

 oferirea ajutorului în soluţionarea problemelor cotidiene /uzuale; 
 consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor intrafamiliale pozitive; 
 restabilirea potenţialului intern al mamei şi /sau al familiei; 
 consolidarea rezultatelor pozitive dobândite în cadrul stabilizării socioeconomice şi orientarea la reali-

zarea potenţialului de socializare. 
Conţinutul concret al asistenţei sociale a mamei şi/sau a familiei cu risc de abandon al copilului este 

influenţat în fiecare caz de particularităţile individuale ale mamei  şi ale membrilor familiei, starea materială, 
caracterul relaţiilor intrafamiliale, specificul problemelor cu care se confruntă mama şi/sau familia şi copilul, 
gradul de acutizare a lor, gradul de vulnerabilitate al mamei/familiei şi resursele ei interne [7]. Concomitent, 
remarcăm că activităţile derulate de asistentul social în lucrul cu mama cu risc de abandon al copilului, cu 
familia acesteia şi copilul vor deriva din necesităţile concrete ale mamei şi copilului.  
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The aim of the article is to analyze the Early Intervention services for children with disabilities in Republic of 

Moldova in order to put forward some recommendations for replication and dissemination of existing models of good 
practice in Early Intervention, outreach and accessibility of services, and government financing of such services. The 
author present the problems that exist in Moldovan Laws, in which is used term of infirmity and analyzed the project of 
Strategy regarding social inclusion of people with disabilities in the Republic of Moldova that try to introduce some 
changes regarding people with disabilities. Author review the existing models of government contacts for social/health 
services, present the pre-service and in-service training necessities in Early Intervention for different specialists and 
opportunities to develop Early Intervention services within existing infrastructure in Republic of Moldova. 

 
 
Intervenţia timpurie cuprinde servicii şi suport pentru copilul mic şi pentru familia sa, iar programele de 

intervenţie timpurie au drept scop să contribuie la detectarea cât mai timpurie a întârzierilor de dezvoltare, pentru 
a le putea corecta optimal sau a preveni agravarea lor. Respectiv, intervenţia timpurie în copilărie cuprinde 
servicii multidisciplinare oferite copilului de la naştere până la vârsta de 4/6 ani care sunt oferite de persoane 
calificate: pediatri şi alţi medici, psihologi, terapeuţi ocupaţionali, kinetoterapeuţi, specialişti în stimularea 
timpurie a limbajului şi logopedie şi, nu în ultimul rând, de asistenţi sociali 1. Copilul este eligibil pentru prog-
rame de intervenţie timpurie dacă prezintă o probabilitate mare de întârziere de dezvoltare fizică sau mentală 2. 

Dizabilitatea este o afecţiune de lungă durată a sănătăţii, apărută în urma unor schimbări în structura corpu-
lui uman, care provoacă disfuncţii ale organismului şi impune existenta unui sprijin specializat adecvat din 
momentul depistării. Legislaţia moldovenească utilizează însă în prezent conceptul de invaliditate – „invalid 
este persoana care, în legătură cu limitarea activităţii vitale ca urmare a defectelor fizice sau mentale, are 
nevoie de asistenţă şi protecţie socială. Limitarea activităţii vitale a persoanei îşi găseşte expresia în pierderea 
totală sau parţială a capacităţii sau a posibilităţii de autoservire, de plasare, orientare, comunicare, de a-şi 
controla comportarea şi de a practica activităţi de muncă” 3.  

În proiectul Strategiei privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova 
(2009-2012) promovată de Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, întâlnim conceptul de 
dizabilitate. Respectiv, Strategia stipulează că persoana cu dizabilităţi este cea care „are stabilit un grad de 
dizabilitate sau un grad al capacităţii de muncă mai mic de 60 la sută şi (sau) care are determinată necesitatea 
de asigurare a necesităţilor speciale”.  

În Republica Moldova, determinarea invalidităţii copilului se efectuează de către Consiliul Medical 
Consultativ. În fiecare caz, indiferent de caracterul îmbolnăvirii şi deficienţei anatomice, Consiliul Medical 
Consultativ efectuează o cercetare complexă a tuturor sistemelor organismului copilului. O atenţie deosebită 
este acordată particularităţilor individuale ale copilului, posibilităţilor adaptării lui sociale. Criteriul principal 
de stabilire a gradului de severitate la copil este nivelul de limitare a vitalităţii, condiţionat de reducerea sau 
pierderea capacităţii de a se deplasa, de a se orienta în spaţiu, de a se autodeservi etc. În dependenţă de 
gravitatea deficienţei, limitarea vitalităţii, copiilor li se acordă următoarele grade de severitate: severitate de 
gradul I (grav), severitate de gradul II (medie), severitate de gradul III (lejeră). Consiliul Medical Consultativ 
stabileşte cauzele invalidităţii în conformitate cu Lista bolilor şi stărilor patologice care acordă copiilor până la 
vârsta de 16 ani dreptul la obţinere a statutului de copil-invalid şi a alocaţiilor sociale de stat conform legis-
laţiei 4, ajustată la Clasificarea internaţională a maladiilor (revizia a X-a). Respectiv, menţionăm că nu toţi 
copiii cu dizabilităţi au grad de invaliditate. Conform legislaţiei moldoveneşti actuale, copiii cu retard mental 
uşor nu sunt consideraţi invalizi, dar ei sunt cu dizabilitate mentală şi necesită servicii de intervenţie timpurie.  

Analiza datelor statistice privind numărul copiilor invalizi de până la 16 ani în Republica Moldova indică 
o tendinţă de creştere continuă a ratei copiilor invalizi pe parcursul anilor 1995-2006 cu 7,9‰, de la 10,5 

 37



STUD I A  UN IVERS I TAT I S  

Revist= [tiin\ific= a Universit=\ii de Stat din Moldova, 2009, nr.3(23) 
 

cazuri la 18,4 cazuri la 1000 de copii. Tendinţa menţionată determină necesitatea unor schimbări atât în planul 
asistenţei medicale, cât şi în cel al protecţiei sociale a copiilor cu dizabilităţi.  

Printre cauzele creşterii invalidităţii copiilor putem evidenţia factorii: biologici – nivelul înalt al maladiilor 
cronice, congenitale şi genetice la părinţi şi al patologiilor în perioada perinatală; medico-organizaţionali – 
depistarea tardivă a maladiei, durata îndelungată a perioadei de la depistarea maladiei invalidizante până la 
perfectarea documentelor de invaliditate şi iniţierea procesului de reabilitare, nivelul scăzut de asistenţă pre- 
şi postnatală, precum şi insuficienţa cantitativă a serviciilor de reabilitare a copiilor în primii ani de viaţă; 
sociali – alimentaţia neadecvată, situaţia ecologică nefavorabilă. Pe parcursul ultimului deceniu s-a constatat 
o scădere generală a consumului de hrană, în paralel cu scăderea puterii de cumpărare a populaţiei, majorarea 
numărului de familii din grupurile de risc, condiţiile de muncă nefavorabile ale femeilor, lipsa posibilităţilor 
pentru respectarea modului sănătos de viaţă. Toate acestea duc la înrăutăţirea sănătăţii reproductive a populaţiei. 

Numărul copiilor invalizi cu vârsta de 0-6 ani în anul 2006 a fost de 3146 (23,8% din numărul total de 
copii invalizi cu vârsta de 0-16 ani). Nivelul jos al invalidităţii la copii de vârstă fragedă este determinat de 
calitatea insuficientă a diagnosticului medical, evidenţa tardivă şi eficienţa slabă a măsurilor de reabilitare, 
ceea ce determină creşterea mai mult decât de două ori a indicelui invalidităţii la copii de vârstă şcolară în 
comparaţie cu copii de 0-6 ani.  

Analiza structurii invalidităţii la copii de 0-6 ani indică faptul că pe primul loc se plasează malformaţiile 
congenitale, deformaţiile şi anomaliile cromozomiale (1179 cazuri pe republică), pe al doilea loc – bolile 
sistemului nervos (895 cazuri), fiind urmate de tulburările mentale şi de comportament (320 cazuri) 5.  

Numărul copiilor cu dizabilităţi având vârsta de 0-6 ani pe municipii şi raioane, în anul 2006, denotă că în 
municipiile Chişinău şi Bălţi, raioanele Orhei, Făleşti, Ungheni, Hânceşti, Ialoveni, numărul acestor copii 
variază de la 104 la 451, în majoritatea raioanelor avem între 50-100 de copii cu dizabilităţi şi doar în 9 
raioane numărul acestor copii este mai mic de 50. 
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Fig.1. Numărul copiilor invalizi în vârstă de 0-6 ani pe municipii şi raioane. 

 
Cunoaşterea distribuţiei geografice a copiilor cu dizabilităţi având vârsta de 0-6 ani este importantă pentru 

organizarea sistemului de servicii de intervenţie timpurie pentru această categorie de copii, care trebuie să fie 
cât mai aproape de familie şi oferite în anturajul natural al copilului. În acelaşi timp, remarcăm că există un 
număr mare de copii ce au cerinţe speciale de îngrijire şi educaţie, condiţionate de riscul apariţiei dizabilităţii, 
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deci copii cu o probabilitate mare de întârziere în dezvoltarea fizică sau mentală care au nevoie de servicii de 
intervenţie timpurie.  

Remarcăm, de asemenea, că unii părinţi refuză să meargă la Consiliul Medical Consultativ pentru a stabili 
gradul de dizabilitate la copil: 

 
„Eu 9 ani de zile am vrut ca nimeni să nu ştie că copilul meu este cu dizabilităţi… făceam cursuri 

medicale, proceduri, dar nu doream să-l trec la grad de invaliditate…Eu nu acceptam că copilul meu 
este invalid.” 

Părinte cu copil cu dizabilităţi, raionul Ungheni.
 

Alţi părinţi nu se adresează din diverse alte motive: nu dispun de informaţie, nu ştiu că pot beneficia de 
unele facilităţi stabilind gradul de invaliditate pentru copil. De exemplu: în raionul Făleşti, asistentul social 
din comunitate1 a reuşit să ajute în primele 6 luni ale anului 2008 o familie săracă să stabilească gradul de 
invaliditate al copilului cu paralizie cerebrală infantilă abia la 3 ani.  

Acest fapt atestă că numărul copiilor care au nevoie de servicii de intervenţie timpurie în Republica 
Moldova este mai mare decât datele oficiale înregistrate de Biroul Naţional de Statistică, întrucât în prezent: 
(1) nu toţi copiii cu dizabilităţi pot primi grad de invaliditate; (2) nu toţi copiii cu dizabilităţi care pot primi 
grad de invaliditate se adresează la Consiliile Medicale Consultative.  

Sub aspectul intervenţiei timpurii, în legislaţia din Republica Moldova nu se efectuează o separare clară. 
În acest sens, de la caz la caz, sunt utilizate diferite segmente de vârstă: 0-1 an; 0-3 ani; 0-5 ani; 0-7 ani. 

Sub aspectul politicilor, sunt elaborate şi aprobate un şir de strategii, planuri, concepţii în domeniul suspus 
cercetării. Însă, în Republica Moldova lipseşte în prezent o politică unificată în domeniul protecţiei sociale a 
persoanelor cu dizabilităţi. Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului al Republicii Moldova a propus 
proiectul Strategiei privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova (2009-2012), 
al cărei obiectiv general urmăreşte armonizarea sistemului de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi la 
standardele europene şi internaţionale, în vederea asigurării incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi şi 
respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale. În obiectivele specifice ale acestei strategii se includ şi 
activităţi care vizează intervenţia timpurie: reglementarea definiţiei dizabilităţii în actele legislative şi normative 
şi a tuturor noţiunilor legate de aceasta; elaborarea şi aprobarea metodologiei de determinare a dizabilităţii; 
satisfacerea necesităţilor speciale prin diferite forme de asistenţă socială etc.  

În domeniul prevenirii dizabilităţii şi intervenţiei timpurii Strategia prevede: crearea cadrului juridic, 
administrativ şi organizatoric privind instituirea serviciilor de intervenţie timpurie pentru copiii cu vârsta de 
0-3 ani; includerea cheltuielilor pentru serviciile de intervenţie timpurie în Programul unic al asigurării obli-
gatorii de asistenţă medicală.  

Aprobarea Strategiei privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi va contribui la revizuirea 
metodologiei de stabilire a dizabilităţii prin elaborarea şi aprobarea unei metodologii de determinare a diza-
bilităţii la copii în conformitate cu standardele europene şi internaţionale; va determina elaborarea documen-
telor metodice pentru determinarea gradelor de dizabilitate la copii şi descrierea metodologiei de elaborare a 
recomandărilor privind satisfacerea necesităţilor speciale, ţinându-se cont de starea sănătăţii, de nivelul de 
independenţă şi autoservire şi va crea premisele instituirii unui sistem de intervenţie timpurie pentru copii cu 
dizabilităţi şi risc sporit.  

Complexitatea intervenţiei timpurii în copilărie depăşeşte standardele profesionale ale unui singur domeniu, 
prin implicaţiile medicale, pedagogice, psihologice, sociale, activităţile dedicate atât copilului, cât şi familiei, 
vârsta fragedă a copilului etc. Intervenţia timpurie poate fi privită ca una dintre cele mai complexe intervenţii 
sociale, în special în cazul copiilor cu dizabilităţi severe. Eficienţa acestor intervenţii se bazează în special pe 
abilitatea sistemului relevant de a descoperi necesităţile familiei şi capacităţile ei de a include modelul 
adecvat de intervenţie timpurie în cotidianul zilnic al copilului şi familiei. În suportul familiei şi copilului 
sunt implicaţi diferiţi profesionişti; ei nu pot activa într-un mod separat, pe compartimente; ei trebuie să 
lucreze împreună într-o echipă interdisciplinară. Pentru ca această conlucrare în echipă să fie cât mai eficientă, 
este nevoie ca toţi ei sa aibă o pregătire generală similară, care ar putea fi realizată prin specializare sau prin 
pregătire pe parcursul activităţii.  

                                                 
1 Asistenţii sociali comunitari activează în Republica Moldova din anul 2007.  
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Serviciile de stat pentru copii, inclusiv cu dizabilităţi, sunt oferite prin intermediul instituţiilor subordonate 
Ministerului Sănătăţii, Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului şi Ministerului Educaţiei şi Tine-
retului, fiecare minister fiind responsabil de un anumit tip de servicii – medicale, de asistenţă şi protecţie 
socială, educaţionale. Pentru reabilitarea copiilor în republică există mai multe centre de recuperare/reabilitare, 
printre care: Centrul de Reabilitare pentru copii „Sergheevca”, Ucraina; Centrul de Recuperare pentru copii 
„Ceadîr-Lunga”, Centrul de plasament şi reabilitare pentru copii din Bălţi; Centrul de Plasament şi Reabilitare a 
Copiilor de Vârstă Fragedă din Chişinău, Centrul de reabilitare pentru copii cu handicap sever al aparatului 
locomotor.  

În anul 2008, în Republica Moldova, în domeniul protecţiei familiilor cu copii cu dizabilităţi activează  
30 de centre neguvernamentale (35% din totalul centrelor neguvernamentale), dintre care 25 centre de zi,  
1 centru de plasament şi 4 centre de reabilitare. De serviciile acestor centre beneficiază 680 de copii cu 
dizabilităţi (598 în centrele de zi, 18 în centrul de plasament, 64 în centrele de reabilitare). Doar 4 centre din 30 
oferă servicii de intervenţie timpurie: Centrul de intervenţie precoce „Voinicel” din Chişinău, Centrul de zi 
Speranţa din Criuleni (serviciul mobil de intervenţie timpurie la domiciliu), Centrul de reabilitare pentru 
copii „Ascode” din Chişinău şi Centrul pentru reabilitarea copiilor cu fenilcetonurie din Chişinău.  

Serviciile de intervenţie timpurie sunt în proces de dezvoltare în Republica Moldova. În aceste condiţii, 
este evidentă necesitatea elaborării programelor de instruire a specialiştilor în domeniul intervenţiei 
timpurii la etapele pre-service (pre-universitară, universitară şi postuniversitară) şi in-service (recalificare, 
perfecţionare). Este necesar ca instituţiile de învăţământ care pregătesc medici, kinetoterapeuţi, psihologi, 
asistenţi sociali, pedagogi preşcolari etc. să-şi completeze programele de studii cu tematici de instruire în 
domeniul intervenţiei timpurii. Instituţiile care se ocupă de recalificarea specialiştilor nominalizaţi urmează 
să includă cursuri de perfecţionare pentru a ridica profesionalismul lor şi a contribui la creşterea calităţii 
serviciilor prestate în domeniul intervenţiei timpurii a copiilor. 
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PERCEPŢIILE ŞI OPINIILE STUDENŢILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA  

CU PRIVIRE LA CONSUMUL DROGURILOR 

Angela MIRON  

Catedra Asistenţă Socială 
 
Beginning with ’90s, Republic of Moldova is facing with the phenomena of drug addiction, which is extending 

gradually by years. Unfortunately, it is considered that Moldova is a country that cultivates, produces and consumes 
drugs. This situation is worsened as a consequence of illegal transit of drugs from Asia to consuming countries to Eastern 
Europe. In this context, the author tries to emphasize which are the attitudes and opinions of students about the drug 
addiction phenomena; which are the causes that generate drug consumption, as well as the negative effects of narcotic 
substances on human body. 

 
 
În ţările europene postcomuniste fenomenul consumului de droguri a început să se extindă odată cu 

schimbările sociopolitice din anii ’90, afectând ulterior toate comunităţile şi progresând extrem de rapid, în 
special în rândurile tineretului, fapt condiţionat de mai mulţi factori. Consumul de droguri este deseori asociat 
de către tinerii în dificultate cu o cultură alternativă, atractivă, opusă unei comunităţi în care nu se simt 
integraţi. Această problemă nu a ocolit nici Republica Moldova, având, desigur, multe similarităţi cu problema 
altor ţări, dar şi un şir de aspecte distincte. Ignorarea riscului înalt de diseminare a acestui flagel în societatea 
moldovenească, fără tradiţii în domeniu, a condus la faptul că actualmente Republica Moldova a devenit o ţară 
în care se cultivă, se produc şi se consumă droguri. Această situaţie se agravează şi drept urmare a tranzitului 
ilicit de droguri din ţările producătoare ale Asiei spre ţările consumatoare ale Europei de Est. 

În anul 2007, la evidenţa Dispensarului Republican de Narcologie (DRN) din Moldova se aflau 7747 de 
persoane (cu Transnistria numărul total este de 9318 de persoane), dintre care circa 10% erau persoane de 
sex feminin. Majoritatea aveau vârsta de până la 30 de ani. Numărul persoanelor dependente de droguri este 
în continuă creştere (a se vedea Tab.1). 

Tabelul 1 

Numărul persoanelor dependente de droguri aflate la evidenţa DRN 

Anul 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Numărul de per-
soane dependente 
de droguri  
(fără Transnistria) 

5084 6054 6355 6912 7401 7747 

Sursă: Asistenţa socială în contextul transformărilor din Republica Moldova, Chişinău, 2008. 
 
Numărul cel mai mare de persoane dependente de droguri este în Chişinău – 5840 de persoane, urmat de 

Bălţi cu 840 de persoane, Ungheni – 97 de persoane, UTA Găgăuzia – 93 de persoane, Orhei – 76 de 
persoane. Conform metodologiei OMS, la 1 consumator înregistrat revin 10 neînregistraţi. 

În acest context, cercetările sociologice şi psihologice ar putea contribui cu informaţii şi analize specifice, 
necesare prevenirii şi tratamentului uzului ilegal şi abuzului de droguri.  

Pentru a scoate în evidenţă opiniile tineretului studios cu privire la consumul de droguri, autorul a realizat 
o cercetare sociologică în baza unui chestionar, care a fost aplicat în 2008 pe un eşantion de 650 de studenţi 
din 10 universităţi din Republica Moldova: Universitatea de Stat din Moldova (USM), Universitatea Tehnică 
din Moldova (UTM), Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), Universitatea Pedagogică de 
Stat ,,Ion Creangă” (UPSM), Universitatea Agrară din Moldova (UAM), Universitatea de Stat de Medicină 
şi Farmacie ,,N.Testemiţanu, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), Universitatea 
Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM), Universitatea Pedagogică de Stat „A.Russo” din Bălţi, 
Universitatea de Stat din Cahul „B.P. Hajdeu”.  
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Eşantionul a fost construit ţinându-se cont de următoarele criterii: 
• Zona teritorială – instituţiile de învăţământ superior au fost împărţite în centre universitare din nord 

(or.Bălţi), sud (or.Cahul) şi centru (or.Chişinău). 
• Profilul/de specialitate – facultăţile din cadrul universităţilor au fost împărţite după: profilul real, profilul 

social şi umanistic. 
Scopul studiului de faţă constă în investigarea fenomenului consumului de droguri în rândul studenţilor 

din instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova. 
Reeşind din scopul dat, au fost evidenţiate o serie de obiective specifice, printre care: 
a) investigarea atitudinilor studenţilor faţă de consumul de droguri în Republica Moldova; 
b) listarea cunoştinţelor generale la studenţi despre droguri, precum şi despre consumul de droguri; 
c) evaluarea cunoştinţelor privind legislaţia în vigoare referitoare la sancţionarea consumului şi traficului 

de droguri. 
Au fost înaintate următoarele ipoteze: 
1) Studenţii au o reprezentare incompletă şi confuză despre droguri. 
2) Factorul social cel mai important şi favorizant pentru debutul şi menţinerea consumului de droguri este 

anturajul, influenţa co-vârstnicilor. 
3) Motivul principal al rezistenţei faţă de tentaţia „încercării” sau consumului este ideea de „efecte negative 

ale drogurilor asupra sănătăţii”. 
Datele obţinute în cercetarea actuală vor fi prezentate în comparaţie cu rezultatele studiului din 2005. 
Conform caracteristicilor sociodemografice, au participat 62% băieţi şi 38% fete (faţă de 51% băieţi şi 49% 

fete în 2005). Privind categoriile de vârstă ale lotului investigat: 31% (faţă de 26% în 2005) au vârsta cuprinsă 
între 17 şi 19 ani; 63% (faţă de 64% în 2005) între 20 şi 22 de ani şi 5% (faţă de 9% în 2005) dintre persoa-
nele participante la cercetare au vârsta cuprinsă între 23 şi 26 de ani. Analizând datele obţinute, constatăm că 
gradul de informare privind consumul de droguri în Republica Moldova a fost apreciat de 55,2% şi, respectiv, 
31,2% drept îngrijorător; 29,7% şi, respectiv, 42% – foarte îngrijorător; 12,9% şi, respectiv, 26,3% – puţin 
îngrijorător; 2,2% şi, respectiv, 0,5 % – neîngrijorător, ceea ce demonstrează că studenţii respondenţi nu sunt 
iniţiaţi privitor la situaţia la acest capitol în ţară sau sunt indiferenţi faţă de această problemă.  

Enumerând câţiva factori care au generat fenomenul în cauză, 79,2% (85,5% în 2005) au menţionat că 
controlul vamal este neadecvat, 5,6% (9,4% în 2005) nu ştiu nimic despre acest fenomen. Indiferenţa auto-
rităţilor statale faţă de acest fenomen este, de asemenea, unul dintre factorii principali care au fost menţionaţi 
de către 65,1% (66,5% în 2005), iar 20,7% (20,4 % în 2005) au ales varianta „nu ştiu”.  

 Privitor la frecvenţa consumului de droguri pe categorii de vârstă, respondenţii sunt de părere că: 36,3% 
dintre copiii cu vârsta de 10-15 ani nu consumă deloc droguri (faţă de 15,7% din 2005), iar 35,2% (faţă de 
36,2% în 2005) susţin că aceştia foarte rar recurg la utilizarea substanţelor psihotrope. Probabil, odată cu 
înaintarea în vârstă creşte şi curiozitatea faţă de ceva nou, deoarece situaţia privind consumul de droguri la 
adolescenţi este mai critică, de exemplu: 25,1% în 2008 nu au recurs deloc la droguri, pe când 21,5% (faţă de 
43,2% în 2005) consumă droguri mai des. Mai alarmantă este atitidinea tinerilor faţă de abuzul drogurilor, 
deoarece 47,2% (faţă de 42,2% în 2005) consumă droguri foarte des şi o pondere de 8,7% (faţă de 1,4% în 
2005) recurg la utilizarea drogurilor foarte rar. Apreciind procentajul persoanelor care se droghează din 
Republica Moldova, 19,1% (faţă de 18,6% în 2005) din respondenţi sunt de părere că 20% din totalul 
populaţiei ţării noastre practică acest viciu; 19,8% (faţă de 15,8% în 2005) consideră că 25% se droghează, 
iar 16,2% (faţă de 15,4% în 2005) au afirmat că 30% consumă droguri atât legale, cât şi ilegale. Rezultatele 
cercetării relevă faptul că 81,5% (faţă de 70,9% în 2005) consideră că narcomania este un pericol social, 
9,2% (faţă de 13,5 % din 2005) menţionează că acest flagel este mai periculos la nivel familial şi 5,7% (faţă 
de 13,1% în 2005) – la nivel individual, iar 3,6% (faţă de 2,5% în 2005) – nu ştiu cât de periculoasă este 
problema în cauză. 

La întrebarea: „Care, după părerea Dvs., din substanţele enumerate mai jos sunt droguri?” cei mai mulţi 
dintre respondenţi au recunoscut drogurile tari, cum sunt cocaina (73,6% în 2005 şi 89,8% în 2008), heroina 
(95,8% în 2005 şi 96,1% în 2008), macul (95,1% în 2005 şi 87,4% în 2008). În ceea ce priveşte alte tipuri de 
droguri, opiniile au fost diferite. Opiniile respondenţilor în ceea ce priveşte instalarea dependenţei atât fizice, 
cât şi psihice faţă de droguri a se vedea Tabelul 2. 
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Tabelul 2  

Opiniile respondenţilor privind instalarea dependenţei faţă de droguri 
(în %) 

Nr. 
d/o 

variante 
dependenţă 

fizică 
dependenţă 

psihică 
ambele tipuri de 

dependenţă 
nu creează 
dependenţă 

nu ştiu 

1 marijuana 7,2 52,9 15,2 17,5 7,2 
2 cocaina 5,4 8,2 70,5 0,4 15,5 
3 alcool 6,8 16,5 45,2 14,3 17,2 
4 extazy 10,3 13,7 40,3 2,9 32,8 
5 barbiturice 10,5 10,2 23,8 3,0 52,5 
6 LSD 11,1 10,9 25,4 2,4 50,2 
 
Respectiv, cele mai alarmante sunt cifrele care dovedesc lipsa cunoştinţelor în ceea ce priveşte consecinţele 

consumului de droguri, de exemplu: 52,5% nu cunosc dacă barbituricele creează sau nu dependenţă; 50,2% 
nu ştiu dacă organismul uman se adaptează repede cu LSD şi 15,5% nu ştiu că cocaina creează dependenţă şi 
este periculoasă pentru organismul uman. 

47,9% (faţă de 46,2% în 2005) dintre participanţi la cercetare susţin că printre cele mai solicitate droguri 
în rândul studenţilor din Republica Moldova este alcoolul, 37,2% (faţă de 40,9% în 2005) afirmă că macul şi 
9,2% (faţă de 6,2 % în 2005) susţin că heroina. De asemenea, au mai fost menţionate canabisul, extazy etc. 

Cu toate că seringile nesterilizate cauzează complicaţii infecţioase care, uneori, pot genera septicemie 
mortală, un procentaj destul de impunător – 11,3% (faţă de 19,8% în 2005) nu ştiu dacă drogurile influenţează 
transmiterea bolii SIDA; 2,7% (faţă de 9,6% în 2005) au răspuns categoric că drogurile nu au nici o legătură 
cu această boală şi 86% (faţă de 70,6% în 2005) sunt de părere că drogurile sunt cauza majoră în ceea ce 
priveşte infectarea cu HIV/SIDA.  

De menţionat, că 30,8% în 2005 şi, respectiv, 32,6% în 2008 dintre respondenţi au încercat să se drogheze, 
iar 69,2% şi, respectiv, 67,4% declară că nu au consumat niciodată droguri. Ponderea cea mai mare privind 
administrarea drogurilor a avut-o alcoolul – cu 19,8%, comparativ cu 18,3% în 2005, urmează macul cu 6,8% 
(comparativ cu 6% în 2005). De asemenea, nu rămâne pe ultimele locuri nici haşişul – cu 3,2%, marijuana 
este consumată de 2,6%, iar drogurile tari şi scumpe, cum sunt heroina şi cocaina (0,7%), comparativ cu 
(0,9%) sunt preferate de un număr mai mic de consumatori. Considerăm că explicaţia rezidă în faptul că 
despre aceste droguri se cunosc informaţii mai ample în ceea ce priveşte consecinţele nefaste în urma utilizării. 
Este evidentă o deosebire în preferinţele utilizării drogurilor de către studenţi, care preponderent consumă 
alcool, mac şi marijuană. Vârsta reprezintă şi ea un factor de diferenţiere între tineri. Astfel, inhalantele sunt 
utilizate de cei mai tineri, marijuana este utilizată, cu prioritate, de studenţii anului II, iar celelalte droguri, în 
special injectabile, sunt preferate, cu precădere, începând cu anul III. 

În opinia respondenţilor, principalele cauze care îi fac pe tineri să încerce sau să consume droguri sunt: 
plăcerea şi relaxarea (28,3% în 2008 şi 17,2% în 2005); înlăturarea plictiselii (9,2% în 2008 şi 5,5% în 2005); 
disperarea (2,8% în 2008 şi 3,7% în 2005); fuga de realitate (2,9% în 2008 şi 3,2% în 2005); curiozitatea şi 
stimularea (31,3% în 2008 şi 1,2% în 2005). Între aceşti factori nu s-au remarcat departajări spectaculoase, 
ceea ce înseamnă că au ponderi similare în determinarea comportamentului de consum. Diferenţe semnificative 
apar pentru variabilele plăcerea/relaxarea şi curiozitatea/stimularea. 

Pentru prima utilizare a drogurilor, 13,8% (faţă de 14,1% în 2005) dintre respondenţi au cumpărat drogul 
împreună cu cineva, probabil, cu cineva dependent de droguri, 9,1% (8,8% în 2005) au primit drogul de la 
alte persoane („predispuse să-i ajute”), 2,3% (4,5% în 2005) le-au cumpărat singuri, 0,3% le-au preparat 
singuri, iar 3,1% nu pot să răspundă la această întrebare. 

Menţionăm că în studiul de faţă procentajul persoanelor care au susţinut că se droghează este de 32,6% în 
2008 şi, respectiv, de 30,8% în 2005, dintre care 5,1% în 2005 şi, respectiv, 3,2% în 2008 nu ştiu dacă sunt 
dependenţi de droguri, 20,5% în 2005 şi, respectiv, 20,4% în 2008 dintre respondenţi au menţionat că nu se 
consideră dependenţi.  

Din cercetarea efectuată în 2005 a rezultat că 21,7% dintre respondenţi au menţionat că îşi administrează 
droguri după necesitate, 4,3% recurg la droguri zilnic, o dată pe săptămână consumă 1,5% dintre intervievaţi, 
1,8% au afirmat că utilizează droguri doar la sărbători, ocazional sau când dispun de banii necesari pentru a 
cumpăra substanţele dorite. 
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De menţionat, că modalităţile de utilizare a drogurilor sunt foarte variate. Astfel, 12,7% în 2008 (faţă de 
10,4% în 2005) dintre respondenţi preferă să fumeze drogurile; 19,8% (faţă de 8,5% în 2005) le inhalează, 
7,1% (faţă de 6,6% în 2005) dintre intervievaţi îşi injectează drogurile, 12,7% (faţă de 4,8% în 2005) dintre 
respondenţi recurg la modalitatea ingerării şi a mestecării. 

Produsele amestecate folosite de unii narcomani pot fi cu mult mai toxice şi periculoase chiar decât 
heroina. În condiţiile în care disoluţia nu se face reuşit, pot apărea accese febrile acute şi sindromul de şoc. 
Cu toate acestea, 28,5% dintre respondenţi au menţionat în 2005 că preferă să consume un singur drog, pe 
când 2,3% se simt mai satisfăcuţi când le asociază. Pericolul cel mai grav rezidă în faptul că 15,2% dintre 
respondenţi (în 2005) de obicei se droghează împreună cu alţii, 4,3% – uneori cu alţii, iar 3,7% ferm confirmă 
că se droghează întotdeauna cu alţii şi 2% se droghează întotdeauna singuri, iar 5,5% nu doresc să răspundă 
la această întrebare. Analizând literatura de specialitate şi cercetările efectuate în privinţa consumului de 
droguri, s-a constatat că există narcomani care preferă să se drogheze în grup şi narcomani „singuratici”. 
Anume din cauza acestora din urmă este problematic de a depista şi a stabili numărul consumatorilor de 
droguri, fapt ce s-a dovedit a fi veridic şi în prezentul studiu.  

În acelaşi timp, orice încercare de întrerupere a consumului antrenează o stare de nevoie chinuitoare şi 
dificil de suportat. Din această cauză foarte mulţi narcomani nu se adresează la spital pentru a primi un tra-
tament în privinţa dependenţei de drog. Totuşi, 5,7% (faţă de 9,1% în 2005) consideră că ar putea să devină 
membri al programului de tratament contra dependenţei de droguri. 

Dacă populaţia ar fi informată cu privire la instituţiile care se ocupă cu dezintoxicarea persoanelor dependente 
de drog, numărul solicitanţilor ar fi mult mai mare. Aşadar, 34,7% (respectiv 54,2% în 2005) nu cunosc 
aceste instituţii şi nici nu ştiu unde se află, 52,3% (31,1% în 2005) le cunosc, dar nu vor niciodată să apeleze 
la serviciile lor.  

La întrebarea: „Aţi accepta să participaţi la traficarea drogurilor?” respondenţii au menţionat că sunt de 
acord – 12,3% (faţă de 9,5% în 2005), iar un procentaj de 77,9% (faţă de 77,2% în 2005) categoric sunt 
împotrivă, 10,8% (faţă de 13,2% în 2005) stau la îndoială faţă de această oportunitate. În ceea ce priveşte 
cunoaşterea penalităţilor pentru consumatorii de droguri, 9,1% în 2008 şi 4,7% în 2005 au menţionat – amenda; 
3,2% şi 5,3% – privarea de libertate, iar 0,3% şi 1,5% au spus că pentru aceste persoane există doar nişte 
penalităţi formale; totodată, 87,1% în 2008 şi 88,5% în 2005 nu cunosc în general nici o pedeapsă. 

Pentru traficanţii de droguri pedepsele par să fie mult mai aspre, de aceea şi sunt mai cunoscute de către 
respondenţi (20,5% în 2008 şi, respectiv, 16,9% în 2005), dintre care 16,3% în 2008 şi, respectiv, 10% în 2005 
afirmă privarea de libertate, 1,8% – confiscarea mărfii, 1,1% – amenda etc. 

Generalizând, am putea spune că, în opinia studenţilor, situaţia privind consumul de droguri în Republica 
Moldova este îngrijorătoare. Această amploare este determinată atât de factorii care au concurat la dezvoltarea 
narcomaniei în Republica Moldova, cât şi de factorii educaţionali antidrog, care nu-şi îndeplinesc rolul lor 
decisiv. În concluzie evidenţiem faptul că reflectarea consumului de droguri este caracterizată prin 
„spectaculos şi comercial”, analiza deficitară a cauzelor şi slaba preocupare pentru latura educaţională. 

În acest context propunem următoarele recomandări: 
 lansarea unor campanii publicitare bazate pe prezentarea unor clipuri publicitare scurte, dar clare, cu 

accent pe pericolul individual şi social al drogurilor; 
 iniţierea unor programe speciale la ore de maximă audienţă, unde să se prezinte studii de caz, cu 

detalierea cauzelor şi efectelor narcomaniei; 
 organizarea unor traininguri de orientare a părinţilor şi copiilor cu privire la consecinţele utilizării 

drogurilor; 
 dezvoltarea servicilor medico-sociale pentru persoanele dependente de droguri. 
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Maria BULGARU 

Catedra Asistenţă Socială 
 
The following article presents the perceptions, attitudes, opinions of young people about the changes that occurred in 

Moldovan society during the 16 years of independence. Also the article aims to present the impact of the transformation 
period on youth situation and state of fact. All this is grounded on the analysis of the data collected from 60 in-depth 
interviews, 12 focus group discussions and 70 essays. The qualitative research results allowed structuring the youth 
experiences in few main sections:  

- the belief of the independence phenomenon, that in final instance was appreciated as a formal one;  
- attitudes, opinions about the old, socialist / communist regime (by meaning the appreciation of the present situation 

in the country);  
- attitudes, beliefs and opinions about the produces changes after the independence declaration of the Republic of 

Moldova – that were divided in positive and negative;  
- the youth role in the Moldovan society – that is appreciated as a much diminished one;  
- the opinions about the personal and the country‘s future. Opinions that mostly pointed out a pessimistic attitude 

towards the future change in the Moldovan society, underlying the contradictory changes, uncertainty of politics and economy.  
The research allows to ground important conclusions that youth in Moldova fully possess a good knowledge and 

positioning of the social processes evolution. The creativity and the criticism are two specific features by meaning of 
which this social group is percepts the reality.  

 
 
Regenerarea economică şi socială a oricărei societăţi, asigurarea unei dezvoltări umane durabile depind 

de dinamismul şi angajamentul tinerilor. Este un adevăr incontestabil şi pentru Republica Moldova, ţinând 
cont, în special, de faptul că tinerii reprezintă cea mai mare categorie de vârstă – circa 27% din populaţia ţării. 
Din această perspectivă, Moldova este cea mai tânără ţară din Europa, ceea ce implică mari responsabilităţi 
pentru a îndreptăţi aşteptările tinerilor. Totodată, sărăcia, şomajul, migraţia, accesul limitat la serviciile de 
educaţie şi sănătate, lipsa de perspective sunt probleme dintre cele mai grave cu care se confruntă astăzi tânăra 
generaţie şi care impun necesitatea revederii esenţiale a politicilor de tineret. Or, calitatea vieţii tinerilor de 
astăzi va determina evoluţia viitoare a societăţii moldoveneşti. 

Impactul asupra tinerilor al transformărilor din Moldova, iniţiate de la obţinerea independenţei, compor-
tamentul social, economic şi politic al tinerilor, locul şi rolul lor într-o societate în transformare, atitudinea  
faţă de valorile naţionale şi noile valori aduse în ţară după 1991, reţelele de susţinere socială a tinerilor, 
gradul şi modul în care tinerii se simt integraţi în societate, participarea lor la viaţa socială, economică şi 
politică − toate acestea au constituit obiective principale ale Proiectului „Tranziţii ale copilăriei şi tinere-
tului într-o societate în transformare: cazul Republicii Moldova”, finanţat de Asociaţia Internaţională de 
Promovare a Cooperării Ştiinţifice cu statele CSI (INTAS), pe care l-a realizat Facultatea de Sociologie şi 
Asistenţă Socială în colaborare cu SISI „Opinia” (Chişinău), Universitatea Caledoniană din Glasgow (Marea 
Britanie) şi Universitatea Central Europeană (Budapesta, Ungaria) pe parcursul anilor 2006-2008. 
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Coordonator al Proiectului a fost prof. Pamela Abbott, academicean al Academiei de Ştiinţe Sociale din 
Marea Britanie. Din partea Universităţii Central Europene în Proiect a activat Irina Molodikova, doctor în 
sociologie, specialist în problemele migraţiei. Coordonarea activităţilor (cercetarea cantitativă) realizate de 
către Serviciul Independent de Sociologie şi Informaţii „Opinia” i-a revenit regretatului Tudor Danii, doctor 
habilitat în sociologie, director al SISI „Opinia” şi Marianei Maşcauţeanu, magistru în sociologie. Coordonator 
al activităţilor realizate de Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială (cercetarea calitativă) a fost  
Maria Bulgaru, doctor habilitat, profesor universitar, decan al Facultăţii. 

Studiul a inclus efectuarea unei cercetări la nivel naţional prin aplicarea metodelor cantitative (pe un 
eşantion de 2000 de tineri cu vârste cuprinse între 16-30 de ani) şi calitative – a studiilor de caz,  interviurilor 
în profunzime, focus-grupurilor, eseurilor etc. Cercetarea propusă a fost axată pe modelul Calităţii Sociale, 
constituind, prin utilizarea acestei structuri, o primă cercetare de acest gen în spaţiul post-sovietic.  

Combinarea diverselor metode a permis să se obţină o imagine amplă despre impactul schimbărilor tran-
zitorii ale societăţii asupra tinerilor, despre problemele stringente cu care ei se confruntă, condiţiile şi stilurile 
de viaţă ale tinerilor din Moldova, despre angajamentul lor politic, social, economic, valorile de care se conduc, 
aspiraţiile pentru propriul lor viitor şi viitorul ţării etc., în baza cărora au fost făcute un şir de recomandări 
pentru perfectarea politicilor de tineret.  

Referindu-ne la metodologia studiului, menţionăm că cercetarea cantitativă a avut la bază sondajul de 
opinie realizat în februarie-martie 2007 prin aplicarea chestionarului sociologic pe un eşantion ce a cuprins 
2000 tineri cu vârsta între 16-30 ani, selectaţi din 92 localităţi (cu excepţia raioanelor din stânga Nistrului şi 
mun. Bender), dintre care – 29 oraşe şi 63 sate. 

Cercetarea calitativă, realizată în aprilie-mai 2007, a inclus discuţii focus-grup, interviuri în profunzime, 
eseuri, după cum urmează: 

Regiuni pentru cercetarea calitativă: 

 Urbană – mun. Chişinău  
 Rurală – localităţi din sudul Moldovei (r-nele Cantemir, Ştefan-Vodă, Cahul, Ceadâr-Lunga) 
 

Eşantion: 12 focus-grupuri pe baza ghidurilor de moderare 

Chişinău 
 6 grupuri 
 Vârsta 16-24, 25-30 ani 
 Bărbaţi 
 Femei (fete) 
 Mixte 

Sud 
 6 grupuri 
 Vârsta 16-24, 25-30 ani 
 Bărbaţi 
 Femei (fete) 
 Mixte 

Tematica discuţiilor focus-grup: 

 Impactul celor 16 ani de independenţă asupra tinerilor şi societăţii 
 Comunitatea, integrarea socială 
 Lucrul 
 Problemele sociale 
 Migraţia 
 Rolul tinerilor în societatea moldovenească 
 Viitorul Moldovei 
 

Eşantion: 60 interviuri pe baza ghidurilor de moderare 

Chişinău 
(în fiecare categorie – câte  
6 interviuri : 4 ro+2 ru, 3m+3f) 
 Părinţi  
 Şomeri 
 Angajaţi 
 Studenţi 
 Elevi 

Sud 
(în fiecare categorie – câte  
6 interviuri : 4 ro+2 ru, 3m+3f) 
 Părinţi 
 Şomeri 
 Angajaţi 
 Muncitori agricoli 
 Elevi 
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Tematica interviurilor 

 Lucrul/educaţia (instruirea) 
 Familia/relaţiile 
 Distracţii, timpul liber 
 Viitorul 
Eşantion: eseuri – câte 15-20 în fiecare şcoală 

 2 şcoli în Chişinău şi 2 în sudul Moldovei  
 O şcoală (liceu) şi una profesională în fiecare regiune 
 Câte o clasă de elevi cu vârsta de peste 16 ani în fiecare şcoală 
Tema eseurilor: „Ce aş face eu, dacă aş fi Preşedintele ţării...” 
 

Rezultatele cercetării au fost prezentate la Conferinţa „Tranziţii ale copilăriei şi tinereţii într-o societate în 
transformare: cazul republicii Moldova” din 21 octombrie 2008, la care au participat reprezentanţi ai struc-
turilor guvernamentale şi ai organizaţiilor neguvernamentale, precum şi la Conferinţa cu acelaşi generic din 
23 octombrie 2008, organizată în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, la care au participat mediile 
academice din instituţiile de învăţământ superior, colegii şi licee. 

O parte dintre cele mai importante teme, abordate în cercetarea calitativă, vor fi reflectate în articolele din 
revista de faţă. În texte au fost utilizate următoarele notaţii ale discuţiilor focus-grup, interviurilor şi eseurilor: 

 

Notaţii ale discuţiilor focus-grup: 

FG 1, urban, mixt, 16-24 tineri şi tinere (elevi, studenţi) cu vârste de 16-24 ani din mun. Chişinău 
FG 2, rural, f, 16-24 tinere (eleve) cu vârste de 16-24 ani din or. Cantemir 
FG 3, rural, m, 16-24 tineri (elevi) cu vârste de 16-24 ani din or. Cantemir 
FG 4, urban, mixt, 25-30 tineri şi tinere (angajaţi în câmpul muncii) cu vârste de 25-30 ani din 

mun. Chişinău 
FG 5, urban, m, 16-24 tineri (elevi, studenţi) cu vârste de 16-24 ani din mun. Chişinău 
FG 6, urban, f, 25-30 tinere (angajate în câmpul muncii) cu vârste de 25-30 ani din  

mun. Chişinău 
FG 7, rural, mixt, 16-24 tinere (elevi) cu vârste de 16-24 ani din r-nul Ştefan-Vodă 
FG 8, urban, f, 16-24 tinere (eleve, studente) cu vârste de 16-24 ani din mun. Chişinău 
FG 9, rural, mixt, 25-30 tineri şi tinere (studii medii şi profesionale) cu vârste de 25-30 ani din 

localităţi din sudul Moldovei 
FG 10, urban, m, 25-30 tineri (muncitori) cu vârste de 25-30 ani din mun. Chişinău 
FG 11, rural, f, 25-30 tinere (studii medii şi profesionale) cu vârste de 25-30 ani din localităţi 

din sudul Moldovei 
FG 12, rural, m, 25-30 tineri (studii medii şi profesionale) cu vârste de 25-30 ani din localităţi 

din sudul Moldovei 

Notaţii ale interviurilor aprofundate: 

IIA urban_somer_m_ru şomer (vârsta de 25 ani), vorbitor de limbă rusă, din Chişinău 
IIA urban_somer_m_ro_1 şomer (vârsta de 24 ani), vorbitor de limbă română, din Chişinău 
IIA urban_somer_m_ro_2 şomer (vârsta de 26 ani), vorbitor de limbă română, din Chişinău 
IIA urban_somer_f_ru şomeră (vârsta de 23 ani), vorbitoare de limbă rusă, din Chişinău 
IIA urban_somer_f_ro_1 şomeră (vârsta de 22 ani), vorbitoare de limbă română, din Chişinău 
IIA urban_somer_f_ro_2 şomeră (vârsta de 25 ani), vorbitoare de limbă română, din Chişinău 
IIA rural_somer_m_ru şomer (vârsta de 27 ani), vorbitor de limbă rusă, din Viişoara (r-nul 

Ştefan-Vodă) 
IIA rural_somer_m_ro_1 şomer (vârsta de 24 ani), vorbitor de limbă română, din Ciobalaccia  

(r-nul Cantemir) 
IIA rural_somer_m_ro_2 şomer (vârsta de 27 ani), vorbitor de limbă română, din Ciobalaccia  

(r-nul Cantemir) 
IIA rural_somer_f_ro şomer (vârsta de 22 ani), vorbitoare de limbă română, din Viişoara 

 (r-nul Ştefan-Vodă) 

 47



STUD I A  UN IVERS I TAT I S  

Revist= [tiin\ific= a Universit=\ii de Stat din Moldova, 2009, nr.3(23) 
 

IIA rural_somer_f_ro_1 şomer (vârsta de 23 ani), vorbitoare de limbă română, din Ciobalaccia  
(r-nul Cantemir) 

IIA rural_somer_f_ro_2 şomer (vârsta de 24 ani), vorbitoare de limbă română, din Ciobalaccia  
(r-nul Cantemir) 

IIA urban_stud_m_ru student (vârsta de 20 ani), vorbitor de limbă rusă, din Chişinău 
IIA urban_stud_m_ro_1 student (vârsta de 20 ani), vorbitor de limbă română, din Chişinău 
IIA urban_stud_m_ro_2 student (vârsta de 19 ani), vorbitor de limbă română, din Chişinău 
IIA urban_stud_f_ru studentă (vârsta de 22 ani), vorbitoare de limbă rusă, din Chişinău 
IIA urban_stud_f_ro_1 studentă (vârsta de 20 ani), vorbitoare de limbă română, din Chişinău 
IIA urban_stud_f_ro_2 studentă (vârsta de 21 ani), vorbitoare de limbă română, din Chişinău 
IIA urban_elev_m_ru elev (vârsta de 18 ani), vorbitor de limbă rusă, din Chişinău 
IIA urban_elev_m_ro_1 elev (vârsta de 18 ani), vorbitor de limbă română, din Chişinău 
IIA urban_elev_m_ro_2 elev (vârsta de 19 ani), vorbitor de limbă română, din Chişinău 
IIA urban_elev_f_ru elevă (vârsta de 18 ani), vorbitoare de limbă rusă, din Chişinău 
IIA urban_elev_f_ro_1 elevă (vârsta de 16 ani), vorbitoare de limbă română, din Chişinău 
IIA urban_elev_f_ro_2 elevă (vârsta de 19 ani), vorbitoare de limbă română, din Chişinău 
IIA rural_elev_m_ru elev (vârsta de 16 ani), vorbitor de limbă rusă, din Viişoara  

(r-nul Ştefan-Vodă) 
IIA rural_elev_m_ro_1 elev (vârsta de 17 ani), vorbitor de limbă română, din Ciobalaccia  

(r-nul Cantemir) 
IIA rural_elev_m_ro_2 elev (vârsta de 17 ani), vorbitor de limbă română, din Ciobalaccia  

(r-nul Cantemir) 
IIA rural_elev_f_ro elevă (vârsta de 16 ani), vorbitoare de limbă rusă, din Viişoara  

(r-nul Ştefan-Vodă) 
IIA rural_elev_f_ro_1 elevă (vârsta de 16 ani), vorbitoare de limbă română, din Ciobalaccia  

(r-nul Cantemir) 
IIA rural_elev_f_ro_2 elevă (vârsta de 18 ani), vorbitoare de limbă română, din Ciobalaccia  

(r-nul Cantemir) 
IIA urban_parinte_m_ru părinte (tată) (vârsta de 27 ani), vorbitor de limbă rusă, din Chişinău 
IIA urban_parinte_m_ro_1 părinte (tată) (vârsta de 30 ani), vorbitor de limbă română, din Chişinău 
IIA urban_parinte_m_ro_2 părinte (tată) (vârsta de 26 ani), vorbitor de limbă română, din Chişinău 
IIA urban_parinte_f_ru părinte (mamă) (vârsta de 29 ani), vorbitoare de limbă rusă, din Chişinău 
IIA urban_parinte_f_ro_1 părinte (mamă) (vârsta de 27 ani), vorbitoare de limbă română, din Chişinău 
IIA urban_parinte_f_ro_2 părinte (mamă) (vârsta de 30 ani), vorbitoare de limbă română, din Chişinău 
IIA rural_parinte_m_ru părinte (tată) (vârsta de 28 ani), vorbitor de limbă rusă, din Viişoara  

(r-nul Ştefan-Vodă) 
IIA rural_parinte_m_ro_1 părinte (tată) (vârsta de 27 ani), vorbitor de limbă română, din 

Ciobalaccia (r-nul Cantemir) 
IIA rural_parinte_m_ro_2 părinte (tată) (vârsta de 28 ani), vorbitor de limbă română, din Baimaclia 

(r-nul Cantemir) 
IIA rural_parinte_f_ro părinte (mamă) (vârsta de 27 ani), vorbitoare de limbă rusă, din Viişoara 

(r-nul Ştefan-Vodă) 
IIA rural_parinte_f_ro_1 părinte (mamă) (vârsta de 23 ani), vorbitoare de limbă română, din 

Tartaul (r-nul Cantemir) 
IIA rural_parinte_f_ro_2 părinte (mamă) (vârsta de 30 ani), vorbitoare de limbă română, din 

Balaccia (r-nul Cantemir) 
IIA urban_angajat_m_ru angajat (vârsta de 26 ani), vorbitor de limbă rusă, din Chişinău 
IIA urban_angajat_m_ro_1 angajat (vârsta de 29 ani), vorbitor de limbă română, din Chişinău 
IIA urban_angajat_m_ro_2 angajat (vârsta de 24 ani), vorbitor de limbă română, din Chişinău 
IIA urban_angajat_f_ru angajată (vârsta de 23 ani), vorbitoare de limbă rusă, din Chişinău 
IIA urban_angajat_f_ro_1 angajată (vârsta de 24 ani), vorbitoare de limbă română, din Chişinău 
IIA urban_angajat_f_ro_2 angajată (vârsta de 25 ani), vorbitoare de limbă română, din Chişinău 
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IIA rural_angajat_m_ru angajat (vârsta de 20 ani), vorbitor de limbă rusă, din Viişoara  
(r-nul Ştefan-Vodă) 

IIA rural_angajat_m_ro_1 angajat (vârsta de 23 ani), vorbitor de limbă română, din Ciobalaccia  
(r-nul Cantemir) 

IIA rural_angajat_m_ro_2 angajat (vârsta de 26 ani), vorbitor de limbă română, din Ciobalaccia  
(r-nul Cantemir) 

IIA rural_angajat_f_ro angajată (vârsta de 23 ani), vorbitoare de limbă rusă, din Viişoara  
(r-nul Ştefan-Vodă) 

IIA rural_angajat_f_ro_1 angajată (vârsta de 24 ani), vorbitoare de limbă română, din Ciobalaccia 
(r-nul Cantemir) 

IIA rural_angajat_f_ro_2 angajată (vârsta de 24 ani), vorbitoare de limbă română, din Ciobalaccia 
(r-nul Cantemir) 

IIA rural_agric_m_ru muncitor agricol (vârsta de 23 ani), vorbitor de limbă rusă, din Gaidara 
(r-nul Ceadâr-Lunga) 

IIA rural_agric_m_ro_1 muncitor agricol (vârsta de 21 ani), vorbitor de limbă română, din Văleni 
(r-nul Cahul) 

IIA rural_agric_m_ro_2 muncitor agricol (vârsta de 22 ani), vorbitor de limbă română, din Văleni 
(r-nul Cahul) 

IIA rural_agric_f_ru muncitoare agricolă (vârsta de 23 ani), vorbitoare de limbă rusă,  
din Viişoara (r-nul Ştefan-Vodă) 

IIA rural_agric_f_ro_1 muncitoare agricolă (vârsta de 23 ani), vorbitoare de limbă română,  
din Viişoara (r-nul Ştefan-Vodă) 

IIA rural_agric_f_ro_2 muncitoare agricolă (vârsta de 22 ani), vorbitoare de limbă română,  
din Viişoara (r-nul Ştefan-Vodă) 

Notaţii ale eseurilor: 
E_ScP_nr1_Cahul_1 eseu elaborat de elev din şcoala profesională nr. 1 din Cahul 
E_ScP_nr1_Cahul_2 eseu elaborat de elev din şcoala profesională nr. 1 din Cahul 
E_ScP_nr1_Cahul_3 eseu elaborat de elev din şcoala profesională nr. 1 din Cahul 
E_ScP_nr1_Cahul_4 eseu elaborat de elev din şcoala profesională nr. 1 din Cahul 
E_ScP_nr6_Chişinău_5 eseu elaborat de elev din şcoala profesională nr. 6 din Chişinău 
E_ScP_nr6_Chişinău_6 eseu elaborat de elev din şcoala profesională nr. 6 din Chişinău 
E_ScP_nr6_Chişinău_7 eseu elaborat de elev din şcoala profesională nr. 6 din Chişinău 
E_ScP_nr6_Chişinău_8 eseu elaborat de elev din şcoala profesională nr. 6 din Chişinău 
E_Sc_nr24_Chişinău_9 eseu elaborat de elev din şcoala medie nr. 24 din Chişinău 
E_Sc_nr24_Chişinău_10 eseu elaborat de elev din şcoala medie nr. 24 din Chişinău 
E_Sc_nr24_Chişinău_11 eseu elaborat de elev din şcoala medie nr. 24 din Chişinău 
E_Sc_nr24_Chişinău_12 eseu elaborat de elev din şcoala medie nr. 24 din Chişinău 
E_LT_Cantemir_13 eseu elaborat de elev din Liceul Teoretic „N.Mihai” din Ciobalaccia  

(r-nul Cantemir) 
E_LT_Cantemir_14 eseu elaborat de elev din Liceul Teoretic „N.Mihai” din Ciobalaccia  

(r-nul Cantemir) 
E_LT_Cantemir_15 eseu elaborat de elev din Liceul Teoretic „N.Mihai” din Ciobalaccia  

(r-nul Cantemir) 
E_LT_Cantemir_16 eseu elaborat de elev din Liceul Teoretic „N.Mihai” din Ciobalaccia  

(r-nul Cantemir) 
 

Prezentat la 10.04.2009 
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SOCIETATEA MOLDOVENEASCĂ ÎN VIZIUNEA TINERILOR: PERCEPŢII,  

OPINII ŞI ATITUDINI VIS-À-VIS DE SITUAŢIA ŞI SCHIMBĂRILE DIN ŢARĂ 

Maria BULGARU, Oleg BULGARU 

Catedra Asistenţă Socială 
 
In 2006 – 2008 Sociology and Social Work Faculty (MSU) in partnership with Caledonian University – Glasgow 

(UK), Central European University, Independent Service of Information and Sociology „Opinia” (Moldova), has 
implemented the project „Childhood and Youth Transitions in a Transforming Society: The Case of Moldova”. The 
project was financed by The International Association for the promotion of co-operation with scientists from the New 
Independent States of the former Soviet Union (INTAS). The study included a national sociologic research based on 
quantitative (a 2000 youth sample age 16 – 30, from 92 settlements) and qualitative methods (60 in-depth interviews,  
12 focus groups, 70 essays from general and vocational schools). The research was grounded on the social quality 
model a first attempt of a research like this in the country. The combination of different methods allowed to construct a 
comprehensive image about the transition impact on youth, their specific needs, conditions and life style, social aspirations 
the belief in the country of the future. Recommendations for policy straightening were elaborated after completing the 
research. The articles from the present publication represent some of the key topics analyzed in the qualitative research.  

 
 
Percepţiile, atitudinile, opiniile tinerilor cu privire la schimbările produse în societatea moldovenească în 

decursul a 17 ani de independenţă au fost dezvăluite din relatările lor în cele 60 de interviuri aprofundate,  
12 focus-grupuri şi 70 eseuri cu privire la un şir de aspecte ale vieţii personale, precum şi ale celei sociale: 
lucrul, educaţia, familia, timpul liber, migraţia, viitorul personal şi al Moldovei etc. Rezultatele obţinute au 
fost structurate în câteva compartimente: 

 Opinii, aprecieri ale fenomenului independenţei în general. 
 Aprecieri, atitudini, opinii vis-à-vis de vechiul regim socialist/comunist, acestea fiind divizate în pozitive 

şi negative. 
 Percepţii, opinii, atitudini cu privire la schimbările produse după declararea independenţei Republicii 

Moldova, care, de asemenea, au fost divizate în pozitive şi negative. 
 Rolul tinerilor în societate. 
 Perspective cu privire la viitorul Republicii Moldova  şi cel personal. 
În continuare vom expune percepţiile, aprecierile, opiniile referitoare la fiecare din aceste compartimente. 
 
I. Aprecieri generale ale fenomenului independenţei Republicii Moldova 

După cum se ştie, odată cu declararea în 1991 a independenţei, în Republica Moldova au fost iniţiate 
multiple schimbări la nivel de sistem politic, economic şi social. Propunându-ne să analizăm cum percep şi 
apreciază aceste schimbări tinerii, care constituie forţa motrice a oricărei societăţi, am stabilit că tinerilor cu 
vârsta de 16-24 ani, în raport cu cei de 25-30 de ani, le-a fost mai dificil să caracterizeze viaţa prezentă din 
Republica Moldova în comparaţie cu cea de până la proclamarea independenţei, dat fiind faptul că ei atunci 
erau copii şi „nu au trăit” acele evenimente, cunoscându-le mai mult indirect, din relatările părinţilor, buneilor 
şi ale altor persoane sau din filme, cărţi etc. Mai mult, o parte din ei chiar numai s-au născut în acel an (1991). 
Totuşi, opiniile expuse denotă, în general, o bună cunoaştere şi orientare a tinerilor în derularea proceselor 
din ţară. Astfel, în opinia intervievaţilor:  

 Obţinerea independenţei a adus noi oportunităţi, posibilităţi pentru întreaga populaţie a Republicii 
Moldova, inclusiv pentru tineri, dar aceştia nu au beneficiat de ele: „...noi (au menţionat, în special, tinerii de 
la sate – M.B) am fost şi suntem cei mai săraci” (FG 3, rural, m, 16-24). 

 Independenţa Republicii Moldova este una relativă, căci: „...independenţa a adus o altă formă de 
dependenţă... oricum depindem foarte mult de Rusia, numai că nu este deschis, este sub o altă formă”  (FG 10, 
urban, m, 25-30). În acest context, autoproclamata republică nistreană a fost concepută ca un exemplu elocvent, 
prin care Rusia ţine sub controlul său/în dependenţă Republica Moldova. 
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 Conducerea ţării nu are o strategie clară de acţiuni pentru viitor, nu se poate decide asupra perspectivelor: 
„...ei nu ştiu cu cine vor, cu partea estică sau vestică…”, „...ei vor şi cu Rusia, şi cu NATO, şi cu UE” (FG 9, 
rural, mixt, 25-30).  

 Principalul factor care determină aceste circumstanţe este lipsa de resurse naturale în Republica Moldova: 
„...ar vrea să meargă cu Europa, dar Rusia nu-i dă voie, e legat cu gazul… aşa că stăm pe loc” (FG 10, urban, 
m, 25-30).  

Drept urmare, atâta timp cât Republica Moldova va avea o asemenea poziţie de incertitudine, consideră 
tinerii, nu vor fi rezultate pozitive, puţin ce se va schimba în viaţa lor. Schimbări esenţiale se vor produce în 
societate doar atunci, când în locul celor care stau în prezent la conducere vor veni reprezentanţii generaţiilor 
din anii ’90, adică acei tineri care sunt educaţi într-un alt spirit, care au o altă mentalitate. În prezent asistăm, 
însă, mai mult la schimbări de formă, de faţadă şi mai puţin – de conţinut, susţin cei intervievaţi. 

 

II. Aprecieri, percepţii, atitudini vis-à-vis de vechiul regim 

Aprecierea situaţiei prezente din ţară era adesea efectuată de către tinerii intervievaţi prin prisma raportării 
la vechiul regim. Referindu-ne la acest subiect, observăm că tinerii evidenţiază multiple trăsături pozitive ale 
fostului regim socialist, care au şi servit drept motiv pentru a manifesta o anumită doză de nostalgie faţă de 
acest regim. Astfel, printre cele mai importante  trăsături pozitive ale vechiului regim au fost menţionate: 
 locul de muncă garantat; 
 venitul stabil care asigura minimul de existenţă: „cu o rublă cumpărai 10 pâini”; „oamenii puteau să-şi 

întreţină familia” (FG 1, urban, mixt, 16-24; FG 2, rural, f, 16-24); 
 asigurarea familiilor tinere cu spaţiu locativ. Familiile tinere din mediul urban puteau beneficia de 

apartamente, iar cei din mediul rural îşi puteau construi case: „…veneau tinerii din serviciul militar şi într-un 
an ridicau casa”; 
 existenţa solidarităţii oamenilor, care se ajutau reciproc, în special la construirea caselor. Tranziţia la 

economia de piaţă, începută după declararea independenţei, i-a făcut pe oameni mai egoişti, „fiecare este 
pentru dânsul”; 
 susţinerea familiilor tinere prin diverse indemnizaţii, alocaţii;  
 învăţământul garantat şi gratis, pe când: „...acum trebuie să dai bani… la grădiniţă, la şcoală, la 

universitate să achiţi contractul…” (FG 12, rural, m, 25-30); 
  posibilităţi de petrecere activă a timpului liber: „Nu era sâmbătă sau duminică să nu mergem la film 

sau la teatru” (FG 4, urban, mixt, 25-30).  
În felul acesta, în opinia tinerilor, sistemul sovietic garanta: 
 condiţiile necesare pentru un trai decent. Tinerilor „li se oferea un viitor, ...lucrai şi salariul era 

suficient…, îţi puteai permite să mănânci la timp, să ai un spaţiu locativ” (FG 9, rural, mixt, 25-30); 
„...aveai posibilitate să-ţi creezi o familie, să obţii un apartament, chiar dacă nu aveai toţi banii, îi achitai 
pe parcurs lucrând la o întreprindere” (FG 10, urban, m, 25-30);  
 stabilitatea economică, graţie căreia a lipsit fenomenul emigrării în străinătate: „părinţii erau lângă copii, 

acum părinţii pleacă peste hotare, familiile se destramă şi copiii rămân singuri” (FG 9, rural, mixt, 25-30);     
 stabilitatea socială: „oamenii nu trăiau cu frică la ziua de mâine şi nu erau în depresii” (FG 4, urban, 

mixt, 25-30).  
În plan ideologic, oamenii aveau un scop clar: „ei doreau să ajungă în comunism”. Destrămarea URSS, 

în opinia tinerilor intervievaţi, „a determinat dispariţia scopului, oamenii sunt dezorientaţi şi întâmpină mari 
dificultăţi în stabilirea unui nou scop” (FG 10, urban, m, 25-30). 

Paralel cu trăsăturile pozitive ale sistemului sovietic, tinerii au evidenţiat şi un şir de trăsături negative 
ale vechiului regim, printre care se înscriu:  
 egalitarismul care nu stimula iniţiativa: „Cel care era leneş… primea acelaşi salariu ca cel care 

muncea zi de zi” (FG 12, rural, m, 25-30);  
 lipsa dreptului la libera exprimare: „Nu aveai dreptul să vorbeşti despre ceea ce contravenea 

intereselor statului” (FG 3, rural, m, 16-24);  
 lipsa accesului la informaţie: existau „probleme ascunse, voalate”, reguli extrem de stricte: „rigori, 

restricţii pe care oamenii trebuiau să le îndeplinească...” (FG 3, rural, m, 16-24). 
Toate acestea, consideră tinerii, sunt o mărturie a faptului că în vechiul regim lipsea democraţia. 

 51



STUD I A  UN IVERS I TAT I S  

Revist= [tiin\ific= a Universit=\ii de Stat din Moldova, 2009, nr.3(23) 
 

III. Percepţii, opinii, atitudini vis-à-vis de schimbările produse după declararea independenţei 
Republicii Moldova 

Schimbările, realizate în Republica Moldova după declararea independenţei, au fost şi ele divizate de 
către tinerii intervievaţi în două grupe/ tipuri: schimbări pozitive şi schimbări negative. Printre schimbările 
pozitive se înscriu suveranitatea, democraţia, un şir de libertăţi şi drepturi. „...oamenii au realizat că pe lângă 
obligaţiuni, au o multitudine de drepturi”, precum: 
 posibilitatea de a învăţa în limba română / moldovenească, de a scrie cu grafie latină: „...a apărut grafia 

latină – prima schimbare. Pentru tineri, în perioada aceea, tocmai când eram eu la şcoală, învăţam, treceam 
de la chiriliţă la latină, învăţam toate literele, alfabetul – ţin minte prima schimbare” (FG 12, rural, m, 25-30); 
 posibilitatea de a învăţa mai multe limbi, nu doar cea rusă: „...înveţi mai multe limbi, nu doar limba 

rusă...” (FG 7, rural, mixt, 16-24); 
 dreptul la libera exprimare, la critica acţiunilor guvernamentale: „pot să spun liber că mie nu-mi place 

acest lucru… şi nimeni nu are dreptul să mă închidă (după gratii – M.B.)”; „să mă împuşte”; „să fiu prins 
de KGB şi închis ca un animal şi împuşcat” (FG 3, rural, m, 16-24; FG 10, urban, m, 25-30);  
 diversitatea alternativelor de acţiune: dacă înainte oamenii erau obligaţi să fie „roboţi… ce li se spunea 

de sus – trebuiau să facă şi ei făceau”, acum ei au alternative, pot alege de sine stătător să acţioneze cum 
doresc. Este esenţial că „noi acum putem să gândim şi să alegem ce ne place…” (FG 3, rural, m, 16-24); 
 accesul la informaţie: „Chiar dacă în prezent există informaţie cenzurată, există şi ziare care reflectă 

realitatea”. Acum este acces la diferite posturi de televiziune, radio, Internet, tinerii pot confrunta mai multe 
păreri despre unul şi acelaşi eveniment, îşi pot forma opinia proprie. În trecut „erai informat doar de la 
postul Moldova 1 şi nu ştiai ce se întâmplă în alte regiuni... acum ai posibilitatea să vezi ce se întâmplă în 
exteriorul ţării, să cunoşti şi alte modalităţi de a acţiona, de a-ţi organiza viaţa, de a te dezvolta personal şi 
profesional” (FG 8, urban, f, 16-24);  
 trecerea de la proprietatea colectivă (colhozuri, sovhozuri) la cea privată, care a sporit motivaţia indi-

viduală în crearea bunăstării: „...acum fiecare are bucata lui de pământ şi o lucrează singur, vrea s-o lucreze 
mai bine...,  înainte toţi lucrau pământurile colhozului” (FG 9, rural, mixt, 25-30);  
 posibilitatea de a iniţia o afacere, de a te ocupa cu ce-ţi place: „...au deschis business. Se ocupă cu ce 

le place, chiar şi fără studii superioare” (FG 6, urban, f, 25-30); 
 libertatea de a circula, de a migra în alte ţări (în special pentru a-şi continua studiile în cele mai 

prestigioase instituţii): „...permiterea studiilor peste hotare… acum dacă ai capacităţi şi vrei să pleci – 
poftim pleacă…” (FG 2, rural, f, 16-24); „...eu sunt optimistă şi mi-am pus în plan (şi cred că voi reuşi) vara 
aceasta să plec în SUA unde voi face masteratul” (FG 6, urban, f, 25-30); „...îs deschise hotarele şi e mai 
uşor... înainte fugeau, nu ştiu cum... dar acum e liber” (FG 1, urban, mixt, 16-24); 
 liberalizarea economiei, înţeleasă ca o nouă oportunitate a Republicii Moldova de a se afirma pe plan 

internaţional: „...acum ceea ce recoltăm pe pământurile noastre nu exportăm doar Rusiei, dar acolo unde 
dorim” (FG 5, urban, m, 16-24);  
 concurenţa care stimulează iniţiativa „...societatea nu mai este acea junglă, unde trebuie să ai teamă 

că nu vei supravieţui...” (FG 3, rural, m, 16-24);  
 lărgirea posibilităţilor cetăţenilor de a obţine noi standarde de viaţă: „...înainte, ca să cumperi maşină, 

motocicletă trebuia să te duci la primărie şi să te pui la rând, să aştepţi mulţi ani” (FG 7, rural, mixt, 16-24);  
 o anumită îmbunătăţire a condiţiilor de trai la sate: „Ni s-a tras apă, dar înainte se aducea apă cu 

căldările de la 100-200 metri…”, „Ne-am gazificat, dar înainte omul trebuia să se ducă la pădure şi să vină 
cu sarcina de lemne în spinare” (FG 7, rural, mixt, 16-24);  
 libertatea religiei, posibilitatea de a merge la biserică a tuturor care doresc: „Înainte profesorii din 

şcoală nu dădeau voie copiilor să meargă la biserică, dar acum care vrea –  merge...” (FG 7, rural, mixt, 16-24); 
 libertatea de a purta, în instituţiile de învăţământ, hainele pe care le doreşti: „...nu mai există o formă 

unică, model pentru toţi şcolarii”;  
 debarasarea de psihologia tutelară, paternalistă, aceasta fiind apreciată ca una dintre cele mai mari 

schimbări care s-au produs odată cu obţinerea independenţei: „Am fost deprinşi  să fim conduşi, să ne spună 
cineva la tot pasul ce să facem, acum noi singuri încercăm să ne ţinem pe picioare, aceasta-i marea schimbare 
care s-a produs odată cu obţinerea independenţei” (FG 5, urban, m, 16-24).  
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De rând cu aceste schimbări pozitive, tinerii intervievaţi au evidenţiat şi numeroase schimbări negative, 
produse în Republica Moldova după declararea independenţei. Astfel, perioada de tranziţie a adus: 
 „haos”, „instabilitate”, „degradarea valorilor morale”, „dezordine”,  tinerii nefiind pregătiţi pentru 

aceste schimbări: „...ne-am trezit pe altă lume…ne-am apucat de toate prostiile posibile” (FG 9, rural, mixt, 
25-30); 
 recesiune economică: „...avem o economie foarte prost dezvoltată şi statul practic nu dă nimic pentru 

tineri...” (IIA rural_parinte_m_ro_2); 
 sărăcie: „Ştiţi că în familiile de azi mulţi copii în afară de pâine şi cartofi nu mai au ce mânca...” (IIA 

rural_somer_f_ro_1); 
 adâncirea prăpăstiei dintre cei bogaţi („oamenii de la putere”, care „au profitat de pe urma privatizării 

întreprinderilor de stat”) şi cei săraci („oamenii de rând... care se chinuie, fiind nevoiţi să emigreze”) 
(FG12, rural, m, 25-30);  
 incertitudine politică generată de multitudinea de promisiuni din partea partidelor, care dezorientează 

electoratul, îi pun pe tineri în situaţia în care aceştia nu se pot decide cum să procedeze: „...bine, bine, dar eu 
cu cine votez?”; 
 scăderea substanţială a încrederii în instituţiile de stat, în partidele politice, nonparticiparea la viaţa 

politică: „Se simte lipsa încrederii în persoanele politice...”, deoarece „au promis că vor face multe, însă nu 
au făcut nimic…” (FG 4, urban, mixt, 25-30); „...fiecare din noi devine tot mai închis în sine, mai neîncrezut 
în sine şi în cei din jur...” (IIA rural_somer_m_ro_2); „Puţini se implică în politică, dar, din câte ştiu, mulţi 
nu sunt de acord cu politica de azi...” (IIA rural_somer_m_ro_1); „Tinerii nu prea sunt interesaţi de politică, 
de ceea ce se petrece în ţară. Adulţii mai în vârstă, mai bătrâni,  până în prezent privesc TV la orele de ştiri 
şi sunt atenţi la ceea ce se petrece în ţară, pe când tinerilor le trece pe lângă urechi tot ceea ce se întâmplă.” 
(IIA urban_stud_f_ro_2); 
 corupţie, răspândită în rândurile celor care deţin puterea, respectiv „ei îşi fac legea”, îmbogăţindu-se, 

dar sărăcind oamenii de rând;  
 devalorizarea banilor, de pe urma căreia au avut de suferit îndeosebi oamenii simpli: „...bunicii aveau 

mii de ruble adunate, însă i-au pierdut…şi a trebuit să înceapă totul de la zero” (FG 2, rural, f, 16-24);  
 înţelegerea greşită a democraţiei, libertăţii, independenţei – doar ca  „posibilitate de a face ce vrei, 

fără a respecta legile care există” (FG 11, rural, f, 25-30), ca posibilitate de a cere drepturile ce ţi se cuvin, 
uitând de obligaţiuni: „...foarte multe proiecte pun accentul pe drepturile tinerilor la viaţă, la libera expri-
mare…, dar dacă întrebi tinerii care le sunt obligaţiunile, ei nu ştiu nimic” (FG 9, rural, mixt, 25-30);  
 preluarea oarbă a modelelor străine, care are un impact negativ asupra vieţii: „...au vrut să aibă totul şi 

de la americani, francezi ...şi au luat ce-i mai rău” (FG 4, urban, mixt, 25-30);  
 emigrarea forţei de muncă tinere în străinătate din cauza lipsei locurilor de muncă, mijloacelor de 

existenţă: „Aici este greu să trăieşti, de lucru nu este! Problema este în asta... mie mi-ar fi mai bine dacă 
aici, acasă ar deschide o întreprindere unde aş putea să lucrez. Dar aşa lucrez peste hotare... mai mulţi bani 
câştig decât aici...” (IIA rural_somer_m_ru); „Tinerii pleacă peste hotare din cauza celor ce se întâmplă la 
noi în societate, adică din cauza nivelului nostru de trai, că n-au ce mânca ori că nu sunt satisfăcuţi de ceea 
ce li se oferă” (IIA urban_stud_f_ro_1); „Acum practic toţi băieţii, toate fetele sunt plecate peste hotare. De 
aici, din sat, toţi pleacă, toţi.” (IIA rural_agric_f_ro_1); „Tinerii pleacă... fiindcă, vedeţi situaţia care e în 
Moldova, fiindcă, vrem ori nu vrem, dar situaţia materială mult înseamnă în a pune baza unei familii”  (IIA 
rural_parinte_m_ro_2); „Numai câţi profesori din mediul rural au plecat peste hotare! Tot din cauza 
greutăţilor!” (IIA urban_stud_f_ro_1); 
 probleme sociale acute: alcoolismul, narcomania, delincvenţa etc.: „Люди спились... Mолодёжи лишь 

бы выпить и заняться всякими делами, тем, что не разрешено законом, тем и занимаются. У них 
нет принципов, им просто не к чему стремиться. Те кто хоть как-то еще держатся в нормальном 
русле осознают что это не надолго, если останутся жить в нашей стране” (IIA rural_elev_m_ru); 
 şomaj, lipsa locurilor de muncă şi multitudinea de obstacole ce ţin de angajare: „De exemplu, eu o să-mi 

termin studiile şi atunci ce-o să devin, unde am să lucrez? Adică, nui nici un loc de muncă pentru tineri. 
Angajatorii cer să avem staj de muncă, da de unde să-l am, dacă de-abia am ieşit din universitate.” (IIA 
urban_elev_f_ro_1); „De câteva luni sunt în căutarea unui loc de muncă... şi poate unica şi cea mai importantă 
problemă este lipsa experienţei de muncă... Eu cred că nu este un lucru cinstit, mai ales faţă de absolvenţi..., 
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pentru că atunci când înveţi şi încerci să te angajezi undeva, poate măcar pe câteva ore, nimeni nu doreşte 
să te ia...” (IIA urban_somer_f_ro_2): „Cea mai mare problemă constă în aceea că tinerii nu au un loc de 
muncă sigur...” (IIA rural_somer_m_ro_1); 
 adâncirea prăpăstiei dintre sat şi oraş în ceea ce priveşte condiţiile de trai, şansele, oportunităţile tinerilor: 

„Noi tot timpul stăm pe loc. Nu ne odihnim, muncim, dar schimbări nu-s. Mie-mi palce aici la noi, dar 
salariul e foarte mic... nici sa mănânci, nici sa te îmbraci, nici să-ţi cumperi ceea ce îţi trebuie pe lângă 
casă. Foarte rău ... Adică, nu-s condiţiile din oraşele mari ... Cândva am avut şi apă în sat, acum altfel stau 
lucrurile ....totul e legat de cine conduce cu satul. Adică, condiţiile de trai la sat sunt foarte rele, în primul 
rând aici nu este apă, căldură..., drumurile-s ca la ţară, tare-s... stricate... Dac-ar fi toate acestea, dacă ar fi 
mai dezvoltate, am avea şi mai multe posibilităţi de a ne ridica şi noi.”  (IIA rural_agric_f_ro_1); „Tinerii de 
la sat nu au aceleaşi posibilităţi ca şi tinerii de la oraş: mă refer la posibilităţile de formare, dezvoltare,… în 
satele din Moldova condiţiile de trai diferă. Copilul de la sat e mai chinuit, are mai multe griji, nu se pune 
accentul pe învăţătură, deşi este foarte important pentru viitorul lui.” (IIA urban_stud_f_ro_1); „Hас волнует 
судьба нашего села... Ситуация в селе очень тяжёлая...” (IIA rural_elev_m_ru); 
 condiţii grele de muncă: „Avem mult pământ, dar avem puţin utilaj ca să putem lucra, deci şi lucrul e 

mai greu, de aceea şi roada lasă de dorit. Deci, printre problemele pe care le avem la ţară este şi problema 
utilajului. Da, da pentru majoritatea acestea-s problemele – lipsa surselor, deci a banilor şi a utilajelor” 
(IIA rural_agric_m_ro_2); „Încă o problemă ce este la noi – pământurile. Avem tare mult pământ, să zicem, da 
îi împărţit în bucăţi mici şi-i tare departe unul de altul... şi cheltuielile ajung să fie mai mari decât singură 
roada.” (IIA rural_agric_m_ro_2); 
 stări de pasivism, apatie în rândurile oamenilor, tinerilor, generate de condiţiile vulnerabile de trai: 

„...люди стали пассивными, им ничего не хочется, они просто увидели этот беспредел в селе и стали 
безразличными ко всему...”  (IIA rural_elev_m_ru); 
 lipsa condiţiilor de petrecere a timpului liber la sat: „Nu prea sunt condiţii... Nu prea sunt alte activităţi în 

sat…pădurea, barul...”  (IIA rural_somer_m_ro_1); „Tineretul n-are unde se duce, el se duce la bar... Clasa a 9-a, 
da el... 50 de grame de votca, ţigara în dinţi..., fumează, n-are, n-are ocupaţie...” (IIA rural_angajat_m_ro_1); 
 imposibilitatea tinerilor de a iniţia o afacere din cauza multiplelor obstacole: „Toţi vorbesc că sunt legi 

pentru susţinerea micului business, nu că nu le cunoaştem, dar nu simţim funcţionarea lor. Nu-ţi dau voie să 
mergi înainte, dacă faci un pas, te trag înapoi... Impozitele sunt mari, sunt foarte mari... sunt credite nu prea 
avantajoase... Nu suntem informaţi îndeajuns” (IIA rural_somer_m_ro_1); „La noi sunt multe ramuri 
neacoperite, în care îţi pare că poţi să faci multe lucruri. Însă, nu este chiar aşa, aici nu eşti susţinut şi, cum 
te apuci de unele chestii, ai probleme. Eu am colegi şi în Anglia, în America; acolo statul ajută tinerii, este 
mai simplu să începi o afacere....” (IIA urban_somer_m_ro_2); „Comparativ cu celelalte ţări, unde pentru 
tineri în genere sunt mult mai multe locuri şi tot ce se face se face mai mult pentru tineri decât pentru 
ceilalţi, la noi se face mai mult pentru placul statului, oricum nu se întreabă părerea tinerilor şi mulţi îşi 
găsesc refugiul în altă parte...” (IIA urban_elev_f_ro_1); 
 lipsa grijii faţă de tineri din partea statului: „Tinerilor, în ziua de astăzi, li se acordă mai puţină atenţie 

în ceea ce doresc să facă, în a-i auzi, a le vedea problemele, greutăţile. De aceea, ei încearcă singuri să-şi 
găsească drumul, emigrând, pentru a-şi rezolva problemele financiare.” (IIA urban_stud_f_ro_1); „Situaţia 
tinerilor pot să o caracterizez: independenţă faţă de stat, lăsaţi pe drum. Dacă ar fi să concretizez, noi învăţăm 
şi la un moment dat ajungem în situaţia că trebuie singuri să ne căutăm de lucru, să ne zbatem. Mulţi se 
duc... să lucreze la Moscova, la construcţii, ajung chiar pe la Anglia, mulţi îngrijesc în străinătate bătrânii” 
(IIA urban_somer_m_ro_2); „Trăim într-o societate unde, cum au mai spus, tinerii nu sunt  susţinuţi absolut deloc, 
începând cu ministerul învăţământului. Aşa eu socot. Foarte puţini sunt susţinuţi...” (IIA rural_parinte_m_ro_2); 
„...Da, într-adevăr, statul nimic nu îţi oferă, trebuie să faci totul singur” (IIA urban_elev_f_ro_1); 
 remunerarea proastă a muncii: „...în vechiul regim, oamenii puteau să-şi întreţină familia, erau mai 

puţine produse, dar erau bani... acum sunt foarte multe produse, dar bani puţini...” (FG 1, urban, mixt, 16-24; 
FG 2, rural, f, 16-24); 
 slaba implicare a tinerilor în organele de conducere: „...tinerii pleacă peste hotare, bătrânii stau în 

parlament” (FG 10, urban, m, 25-30). 
Cele menţionate denotă, în plan final, lipsa interesului din partea conducerii de a schimba situaţia precară 

din ţară: „...conducerea ţării nu doreşte să schimbe nimic, pentru că lor le este bine” (FG 9, rural, mixt, 25-30). 
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IV. Rolul tinerilor în societate 

Chiar dacă tinerii din Republica Moldova constituie cea mai mare categorie de vârstă – circa 27% din 
populaţia ţării şi chiar dacă este un adevăr bine cunoscut că tinerii reprezintă forţa motrice a dezvoltării, rolul 
lor în societatea noastră, după cum demonstrează datele cercetării, este mult diminuat. Astfel: 
 opiniile tinerilor nu sunt luate în consideraţie de conducerea ţării: „Pe tineri nu-i aude nimeni, pentru 

ca nu se întreabă părerea lor, mai puţine decizii, ei (conducătorii – M.B.) hotărăsc acolo între dânşii şi, în 
general, puţini ţineri au rămas în Moldova, mulţi se duc peste hotare.” (IIA urban_elev_f_ro_1); „Actuala 
conducere  nu are grijă de tineret. Ei au pus nişte moşnegi acolo, care dorm…” (FG 10, urban, m, 25-30); 
 încercarea tinerilor de a se mobiliza şi a participa la luarea deciziilor nu se soldează cu succes, deoarece 

„...în toate organele de bază sunt oameni în vârstă… Şi ei nu prea ascultă de sfaturile tinerilor, părerile 
tinerilor pe o ureche le intră şi pe alta le iese” (FG 12, rural, m, 25-30); 
 tinerii sunt marginalizaţi ca grup social şi pe piaţa muncii: „...noi, tinerii, ca începători, nu prea suntem 

ceruţi pe piaţa muncii. Şi chiar dacă suntem acceptaţi, primim un salariu foarte mic. Iar dacă încerci să îţi 
formezi o familie, nu ai cu ce să o întreţii, nu-ţi permite salariul plătit la noi în ţară. Pur şi simplu, pe salariul 
pe care ni-l oferă nouă poţi doar supravieţui, nu poţi face nimic altceva” (FG 5, urban, m, 16-24).  

Intervievaţii consideră, însă, că rolul tinerilor în societate poate fi schimbat de către tinerii înşişi, prin 
sporirea activismului civic: „…Noi nu trebuie să aşteptăm, noi trebuie să acţionăm prin partide, prin organi-
zaţii şi mişcări neguvernamentale”, doar „...astfel vom putea fi aleşi în Parlament, în organele de conducere 
şi vom realiza marea schimbare” (FG 3, rural, m, 16-24). 

 

V. Opiniile tinerilor vis-à-vis de viitor  

Referindu-ne la opiniile tinerilor cu privire la viaţa de viitor, datele cercetării relatează că: 
 tinerii sunt îngrijoraţi de viitorul ţării, în special ţinând cont de impactul proceselor migratorii în creştere:  

„Însă, totuşi ar trebui oprit lucrul acesta, că de altfel vin alţii, uitaţi-vă câţi străini sunt în ţara... O să vină 
străinii şi o să ne populeze. Trebuie să rămânem noi aici, să ne străduim cumva...” (IIA urban_elev_f_ro_1); 
„Hас волнует судьба нашего села... Хотим чтобы в селе было как раньше...” (IIA rural_elev_m_ru); 
„Spre viitor tineretul se gândeşte... În orice caz, încearcă să o facă. Cât de greu este, fiecare încearcă totuşi 
să găsească o ieşire din situaţie.” (IIA urban_stud_f_ro_1); „Pe viitor vrem ca fiecare tânăr din zona noastră... 
să ducă o viaţă mai bună, în pas cu modernizaţia care este acum. Toţi tindem spre oraş, dar trebuie să venim 
cu noi idei, să atragem investiţii, pentru a face viaţa mai bună şi aici, la ţară” (IIA rural_agric_m_ro_2); 
 percepţiile, opiniile tinerilor cu privire la viitorul ţării sunt în mare măsură pesimiste, reflectate în culori 

sumbre: „…Viitorul? Negru, noapte, deoarece noi nu vedem nici prezentul normal şi nu avem închipuiri 
despre viitor. Dar, totuşi, în imaginaţia noastră vrem să fie mai bun, dar nu ştim dacă o să fie aşa, nu ştim 
cine va fi la conducere, ce fel de gânduri şi ce fel de idei va avea. Poate să aibă idei progresiste, care ne vor 
lumina viitorul nostru şi vom fi la un rang cu Europa, vom fi şi noi primiţi în ea ca un stat normal. Dar pot 
să fie şi alte idei, contrare, care vor strica şi ceea ce este…”; „...viitorul Republicii Moldova este în ceaţă, 
este ca un automobilul ce merge prin ceaţă, prin care nu se vede nimic înainte” (FG 3, rural, m, 16-24); „Un 
viitor în Moldova... un viitor frumos, să spunem în următorii 20-30 de ani, nu văd! Tineretul din ziua de azi 
tinde spre modernizare, dar din punct de vedere financiar siguranţe mari pe viitor nu sunt...!” (IIA 
rural_agric_m_ro_2); „Planuri pe viitor legate de Moldova nu prea avem...” (IIA rural_parinte_m_ro_2); 
„Eu nu văd perspective prea multe în Moldova, poate peste vreo 10 ani” (IIA rural_angajat_m_ro_1);  
 percepţiile vis-à-vis de viitorul personal ţin prioritar de angajarea în câmpul muncii, obţinerea mijloacelor 

financiare pentru a-şi procura o locuinţă, a-şi forma o familie etc.: „Pe viitor mă gândesc să am casa mea, 
familia mea, banii mei, tot... ca fiecare...”  (IIA rural_agric_m_ro_2); „În primul rând, îmi doresc să am o 
viaţă fericită în familie, deoarece familia la noi totdeauna a fost pe prim plan. În al doilea rând, să am un loc 
de muncă bun, adică eu îl voi face să fie bun.” (IIA urban_stud_f_ro_1); „Cred ca deja se va începe formarea 
familiei şi sper să am un loc de munca, să am prieteni şi sa-i vad pe părinţii mei sănătoşi...” (IIA urban_elev_f_ro_1); 
„Îmi doresc ca mai întâi copilul sa crească mare... Vreau să am un salariu bun. O casă bună. Şi soţul să fie 
lângă mine. Vreau să lucrez la un lucru bun şi să am un viitor foarte bun.” (IIA rural_agric_f_ro_1). 

Cele expuse ne permit să formulăm următoarele concluzii: 
 În societatea moldovenească tinerii reprezintă cea mai mare categorie de vârstă, persoanele cu vârsta 

între 15 şi 29 de ani constituind 27% din populaţia ţării. Acest fapt îi acordă Moldovei statutul de cea mai 
tânără ţară din Europa, ceea ce implică mari responsabilităţi pentru a îndreptăţi aşteptările tinerilor. 
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 Consolidarea crescândă a tineretului ca grup social relativ omogen este determinată de schimbarea 
socială, economică şi culturală rapidă. 
 Unitatea tineretului ca grup sociodemografic este astăzi puternic afectată, devenind din ce în ce mai 

evidentă diferenţa dintre tineretul urban şi tineretul rural. 
 Tinerii din Republica Moldova sunt scindaţi în două grupuri: tinerii din mediul urban, care posedă 

condiţii bune de studii, de trai, inclusiv de petrecere a timpului liber, şi tinerii din mediul rural, unde lipsesc 
profesorii în şcoli, comodităţile din oraş (gazificare, apeduct, canalizare, transport), nu sunt alternative de 
petrecere a timpului liber (instituţii culturale, de divertisment etc.) şi nici posibilităţi de angajare în câmpul 
muncii.  Aceşti factori cauzează migraţia masivă a tinerilor din mediul rural în cel urban şi, de asemenea, în 
străinătate.  
 Satul este văzut astăzi ca un obstacol în realizarea viselor tinerilor, un loc uitat de toţi, un loc care nu 

inspiră încredere.  
 Condiţiile vieţii de la sat, marcate de lipsa oportunităţilor de muncă, educaţie, informare, dezvoltare, 

integrare socială, implicare în viaţa politică, petrecere a timpului liber etc. generează frustrarea tinerilor, 
pasivismul, apatia. 
  Tinerii sunt adesea percepuţi de generaţia în vârstă ca fiind concurenţi, respectiv ei sunt marginalizaţi, 

ignoraţi, frecvent li se pun piedici în calea creşterii profesionale, înaintării în serviciu.  
 Tinerii nu sunt înţeleşi, susţinuţi şi ajutaţi în măsura cuvenită de conducerea ţării, fapt ce îi determină 

adesea să manifeste neîncredere în ea  şi să emigreze în străinătate. 
 Există o anumită doză de nostalgie a tinerilor faţă de vechiul regim, generată de garantarea condiţiilor 

pentru un trai decent. 
 Independenţa Republicii Moldova a adus un şir de schimbări atât pozitive, cât şi negative. 
 Tinerii cu vârsta de 25-30 ani sunt mai sceptici comparativ cu cei de 16-24 ani faţă de schimbările 

pozitive care s-au produs după proclamarea independenţei ţării, menţionând mai multe laturi negative.  
 Tinerii de 16-24 ani sunt mai activi în plan politic şi mai  încrezuţi în posibilităţile de a produce 

transformări majore în societatea moldovenească. 
 Cele mai semnificative transformări, percepute de tineri, sunt cele ce ţin de drepturile omului. 
 Dreptul la opinie este unul dintre cele mai importante, dar, cu părere de rău, este inutil dacă nimeni nu-ţi 

ascultă opinia.  
 Se atestă o lipsa de încredere a tinerilor în partidele politice şi în conducătorii acestora. 
 Viziunea tinerilor asupra viitorului ţării este pesimistă (generaţia tânără nu se aşteaptă la schimbări 

favorabile în societatea moldovenească în viitorul apropiat). 
 Schimbările sociale contradictorii din ţară au determinat ca tinerii să nu-şi poată planifica viitorul 

îndepărtat. 
 Creativitatea, simţul critic sunt caracteristicile specifice tinerilor din Republica Moldova prin care 

aceştia percep lumea înconjurătoare. 
În calitate de recomandări se propune: 
 Schimbarea atitudinii faţă de tineri, prin susţinerea şi promovarea acestora în toate domeniile, în 

special în funcţiile de conducere, la luarea deciziilor, întrucât tinerii sunt un generator de idei, sunt o sursă 
creativă a societăţii.  
 Sporirea activismului civic prin asocierea în organizaţii de tineret, partide etc. 
 Asigurarea tinerilor cu locuri de muncă şi cu salarii corespunzătoare unui trai decent, ceea ce va stopa 

emigrarea din mediul rural spre cel urban, precum şi în străinătate.  
 Asigurarea şanselor egale la educaţie. 
 Multiplicarea formelor de sprijin al familiilor tinere, care actualmente sunt în cea mai mare parte 

dezavantajate. 
 Întreprinderea de măsuri concrete esenţiale privind îmbunătăţirea vieţii tinerilor din zonele rurale sub 

toate aspectele (lucru, locuinţă, petrecerea timpului liber etc.). „... Acolo (în sate – M.B.) ei promit că o să 
plătească tinerilor specialişti toate celea, începând de la cazare, dar pe loc primăria spune că nu are 
bani...” (IIA urban_şomer_m_ro_2). 
 Susţinerea iniţiativelor tinerilor în toate sferele de activitate pentru a stimula creşterea economică şi 

dezvoltarea durabilă a societăţii moldoveneşti.  
 Întreprinderea măsurilor eficiente de combatere a bolilor sociale (narcomanie, alcoolism, trafic de 

fiinţe umane, corupţie). 
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ROLUL STUDIILOR ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII TÂNĂRULUI 

Maria BULGARU, Stela MILICENCO 
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The authors show the results of the research „Transitions of Childhood and Youth in a changing society: The case of 
the Republic of Moldova” (INTAS) through the article „The importance of studies in shaping young man’s personality. 
The authors mention the fact that a educational institution represents a micro-system, which has a great impact on the 
formation of this kind of personality. The authors reflect on some important aspects, like the importance of studies, social 
relations between teachers and students, the efficiency of extracurricular activities, quality of conditions of studying, 
problems that influence the quality of studies (corruption in the educational process) and professional orientation. The 
research allows to make conclusions upon the level of satisfaction of young people regarding their studies, and to offer 
new perspectives which may eventually increase the degree of interest towards studies, would raise the grades, 
influencing life satisfaction. 

 
 
Formarea personalităţii omului este rezultatul unui proces complex de socializare, de interacţiune perma-

nentă cu mediul înconjurător, cu societatea, prin care individul dobândeşte cunoştinţe, valori, atitudini şi 
comportamente necesare pentru participarea efectivă la viaţa socială. Procesul socializării începe din primele 
zile de viaţă şi continuă de-a lungul întregii vieţi, realizându-se într-o multitudine de forme şi de numeroşi 
agenţi, dintre care cei mai importanţi sunt familia şi şcoala. Alături de aceste instituţii sociale, un rol deosebit 
în modelarea calităţiilor personalităţii aparţine, desigur, şi unui şir de alţi agenţi ai socializării, precum sunt: 
mijloacele de comunicare în masă, organizaţiile politice şi religioase, asociaţiile de voluntari, comunitatea în 
ansamblu în care trăieşte individul. 

După cum se ştie, o parte semnificativă din viaţa lor tinerii o petrec în cadrul şcolii, instituţiei de învăţământ. 
Şcoala, după spusele sociologului român Ioan Mihăilescu, este un agent socializator complex, care oferă atât 
informaţii, calificări, cât şi un întreg climat valoric şi normativ, formal şi informal. Elevii şi studenţii învaţă 
nu numai din cele prezentate de profesori, dar şi din interacţiunea cu ceilalţi elevi şi studenţi, din comporta-
mentul afectiv al profesorilor, din modul de organizare a şcolii [1]. 

Transformările profunde ce au loc în societatea contemporană impun instituţiei de învăţământ noi exigenţe 
de pregătire a tinerei generaţii. Acestea şi-au găsit o reflectare explicită în obiectivele Procesului de la Bologna, 
la care Republica Moldova a aderat în 2005 (Conferinţa miniştrilor Educaţiei din Europa de la Berghen, 
Norvegia, din 19-20 mai 2005). Ralierea învăţământului universitar la această strategie a determinat necesitatea 
efectuării unei reforme esenţiale a curriculei universitare, la nivel de conţinut şi de structură, din perspectiva 
reorientării finalităţilor educaţionale. Or, pregătirea studentului, elevului trebuie proiectată astăzi printr-un 
demers didactic orientat preponderent spre dobândirea de competenţe funcţionale, de capacităţi şi aptitudini 
care sporesc posibilităţile de implicare şi participare a tinerilor la soluţionarea problemelor cu care se con-
fruntă societatea. Se cere, deci, să-i transmitem studentului, elevului cunoştinţele necesare pentru experienţa 
de viaţă, pentru adaptarea rapidă la schimbările din societate. Intenţionând să stabilim în ce mod se adaptează 
învăţământul din Republica Moldova la noile rigori ale timpului, prin ce mecanisme, modele pedagogice 
participă şcoala la formarea personalităţii tinerilor în noile condiţii de profunde transformări sociale pe plan 
naţional şi internaţional, în studiul realizat în cadrul Proiectului „Tranziţii ale copilăriei şi tineretului într-o 
societate în transformare: cazul Republicii Moldova” au fost abordate câteva subiecte importante, precum: 
opiniile tinerilor cu privire la locul studiilor în viaţa unui tânăr, în formarea carierei profesionale; calitatea 
studiilor; relaţiile profesor/elev şi elev/elev; eficienţa activităţilor extracurriculare ca element de 
instruire; starea condiţiilor de instruire; problemele care afectează calitatea procesului de instruire, 
orientarea profesională şi altele.  

Cercetarea acestor subiecte a permis să determinăm nivelul de satisfacţie al tinerilor faţă de studiile pe 
care le obţin, să evidenţiem noi perspective care ar spori eficienţa acestei forme de socializare, iar, în 
plan final, ar permite să se multiplice şansele de realizare a tinerilor.  

Rezultatele investigaţiei denotă că tinerii acordă o atenţie deosebită studiilor, pregătirea în şcoală fiind 
percepută ca o deschidere de „noi orizonturi”. Experienţa acumulată de tineri în această perioadă este considerată 
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drept un suport esenţial pentru reuşita ulterioară în viaţă – „...consider că este o experienţă foarte bogată, care 
va fi de folos în viaţă, prin cunoştinţele pe care le oferă şi prin tot ceea ce învăţăm la şcoală” (IIA 
urban_elev_f_ro_2); „Şcoala contează cel mai mult, ca mai departe să am un viitor mai bun, o specialitate 
bună şi o viaţă îndestulată, nu cu neajunsuri” (IIA rural_elev_m_ro_1). Este de menţionat faptul că atitudinea 
pozitivă faţă de şcoală este prezentă nu doar la elevii cu reuşită exemplară, ci şi la cei cu o reuşită medie şi 
scăzută. De asemenea, şi studenţii au o satisfacţie deosebită faţă de studiile pe care le realizează la nivel de 
universitate, considerând că studiile universitare, în comparaţie cu cele şcolare, sunt mult mai interesante, 
decurg într-o atmosferă mult mai liberă, „cu independenţă mai mare” şi cu „control mai mic din partea pro-
fesorilor”. Aceste aprecieri pozitive sunt determinate în mare parte de:  

 Profesionalismul cadrelor didactice: „Îmi place lucrul care îl fac profesorii şi îi respect mult pentru 
asta” (IIA urban_elev_f_ro_2). Profesionalismul cadrelor didactice este pus în dependenţă de diferiţi factori. 
Studenţii apreciază, în special, exigenţa profesorilor universitari, abilitatea acestora de a prezenta informaţii 
axate pe realităţi concrete, precum şi capacitatea lor de a stimula tinerii spre învăţătură. Opiniile respondenţilor 
cu privire la factorii care asigură profesionalismul cadrelor didactice au fost, însă, diferite. Astfel, unii tineri 
consideră că oportunitatea de a fi un profesionist adevărat este determinată de experienţa mare a profeso-
rului – „У них очень большой стаж работы. Директор школы учил мою маму, теперь я заканчиваю 
эту школу. Стаж имеет значение” (IIA rural_elev_m_ru), pe când alţii consideră drept cheie a succesului 
profesional numărul mic de elevi în clasă („până la 9 elevi în clasă”), ceea ce îi asigură profesorului 
timpul necesar de a lucra individual cu fiecare elev şi de a stimula reuşita şcolară. Această doleanţă a fost 
determinată, probabil, de faptul că în prezent în multe şcoli numărul de elevi din clasă depăşeşte normativele 
acceptate de legislaţia în vigoare. Astfel, în articolul 13 al Legii învăţământului din Republica Moldova 
(nr.547 adoptată la 21.07.1995) este stipulat că în învăţământul primar, gimnazial şi liceal clasa trebuie să 
cuprindă cel mult 20 elevi, pe când realitatea denotă cu totul altă situaţie: clase cu 25-42 elevi. Aceeaşi situaţie 
este şi în instituţiile de învăţământ superior, fapt care, desigur, se reflectă asupra calităţii învăţământului. 

 Atmosfera destinsă, lucrativă, dominantă în instituţiile de învăţământ: „În şcoala noastră atmosfera 
e foarte liberă, toţi elevii sunt egali în drepturi” (IIA rural_elev_f_ro_1), precum şi de relaţiile prietenoase 
dintre elevi şi profesori: „Cu profesorii mă înţeleg destul de bine, pentru că relaţiile noastre se bazează pe 
respect reciproc” (IIA urban_elev_f_ro_2). Referindu-se la relaţiile elev/student - profesor, intervievaţii au 
menţionat că manifestă mai mult respect faţă de profesorii exigenţi şi corecţi, care păstrează distanţa. Unii 
elevi au concretizat că profesorii nu trebuie să prezinte un comportament liberal, dat fiind că apropierea prea 
mare dintre profesor şi elev determină, în esenţă, o deteriorare a imaginii profesorului şi o schimbare de 
atitudine faţă de acesta, fapt care, în esenţă, este în detrimentul elevilor: „В школе учителя в основном 
очень мягкие. Не знаю как, но я повлиял бы на манеру их поведения” (IIA urban_elev_m_ru); „Ученики 
более легкомысленно относятся к таким учителям, для них такой учитель, как рядовой человек с 
улицы” (IIA urban_elev_m_ru). Rezultatele studiului calitativ au permis să constatăm că în instituţiile de 
învăţământ din Republica Moldova continuă să fie practicate, în mare parte, modele pedagogice tradiţionale, 
bazate pe separarea clară a profesorului de elevi, pe disciplină, conformism formal şi autoritatea profesorului. 
O parte din tinerii intervievaţi nici nu acceptă un alt tip de raporturi/relaţii între cei doi actori ai procesului de 
instruire. Nu rareori, însă, modelele pedagogice tradiţionale provoacă tensiuni şi conflicte în cadrul şcolilor şi 
universităţilor. Iar inerţia sistemului şcolar în raport cu exigenţele noilor generaţii poate deveni un element 
disfuncţional serios în realizarea socializării. 

Oportunitatea de a se integra cu succes în şcoală este determinată şi de relaţiile dintre colegii de clasă. La 
acest capitol observăm, din cercetare, că elevii din mediile rurale, comparativ cu elevii din mediile urbane, 
demonstrează într-o măsură mai mare existenţa solidarităţii, relaţiilor de prietenie şi ajutor reciproc între 
ei. Ajutorul acordat de către elevi ţine nu doar de rezolvarea problemelor şcolare, ci şi de unele probleme 
personale, familiale, ceea ce sporeşte nivelul de încredere între colegi şi, ulterior, cel al coeziunii sociale. 
Menţinerea unor relaţii de prietenie şi încredere în semenii săi şi crearea unei atmosfere plăcute de studiu 
creşte nivelul de satisfacţie al elevilor faţă de activităţile realizate în şcoală. Acest fapt favorizează interesul 
sporit şi implicarea elevilor atât în realizarea programelor şcolare, cât şi a celor extracurriculare, influenţând, 
în final, reuşita şcolară.  

Cu referire la organizarea activităţilor extracurriculare intervievaţii au menţionat că: „...şcoala 
organizează cercuri de fizică, astronomie, informatică, care sunt foarte interesante” (IIA rural_elev_f_ru). 
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Iniţiativa profesorilor de a întemeia diferite cercuri oferă elevilor posibilitatea de a se integra nu doar în acti-
vităţile şcolare, ci şi în viaţa comunităţii, de a conştientiza importanţa cooperării sociale: „...când vrem să 
organizăm ceva în şcoală sau în sat, profesorii ne dau sfaturi, ne ajută ... sădim păduri, ajutăm celor bătrâni, 
la solubrizarea satului...” (FG 7, rural, mixt, 16-24). Posibilitatea de a participa la diferite proiecte, sondaje 
de opinii, oferă elevilor primele practici profesionale, care dezvoltă o opţiune privind viitoarea profesie: 
„Fac parte din colegiul de redacţie al ziarului „Vlăstarul”. Mie îmi place să scriu articole, mai fac şi reportaje 
uneori, interviuri, îndeosebi m-a interesat foarte mult radioul, îmi place – e ceea ce vreau eu să fac în viitor. 
Pentru a participa, tinerii trebuie să fie responsabili, să aibă iniţiativă, fantezie uneori, să iubească munca 
asta” (IIA urban_elev_f_ro_2). Aceste activităţi, afirmă unii intervievaţi şi participanţi la focus-grup, impun 
elevilor o atitudine mult mai responsabilă, deschid o viziune nouă asupra obiectelor pe care le studiază.  

Motivaţia participării elevilor la activităţile extracurriculare este diferită. Astfel, unii elevi apreciază în 
mod deosebit existenţa cercurilor, care oferă posibilitatea de a dezvolta abilităţi personale şi profesionale 
şi de a îmbina frumosul şi utilul, lucru posibil doar în cazul în care şcoala pune la dispoziţia elevilor clase 
de informatică, croitorie şi altele: „Здесь Центр информатики, швейный центр, кто чем увлекается. 
Здесь каждый найдёт свой уголок” (IIA rural_elev_m_ru); „Avem şi un centru unde brodăm, facem 
diferite lucrări manuale frumoase. Mie îmi place să desenez, de aceea am şi venit aici” (IIA urban_elev_f_ro_1). 
Alţii sunt pasionaţi de a participa la activităţi extracurriculare pentru a obţine posibilitatea de a-şi exprima 
liber propria opinie în ceea ce priveşte şcoala, profesorii, disciplinele, temele şcolare etc., spre exemplu, prin 
intermediul diferitelor articole, în baza informaţiilor colectate din cercetări realizate la nivel de instituţie. 
Oricum, respondenţii afirmă că participarea la diverse cercuri de dans, fizică, astronomie, cercuri folclorice, 
teatru de păpuşi etc. le asigură un sentiment de împlinire şi mândrie. 

Privitor la aspiraţiile de viitor ale elevilor, majoritatea dintre ei îşi planifică continuarea studiilor la 
nivel de universitate: „Pentru mine, ca să ai un viitor mai bun, trebuie să depui muncă... Eu, spre exemplu, 
vreau să fac studii în jurnalistică” (FG 2, rural, f, 16-24). 

În cadrul studiului a fost abordată şi problema corespunderii studiilor şi calificărilor obţinute cerinţelor 
de pe piaţa muncii. De regulă, studiile prestate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior sunt prea teo-
retizate şi nu oferă practici suficiente tinerilor în cunoaşterea profesiei sale – afirmă unii şomeri. Prin urmare, 
tinerii care vor să se angajeze trebuie instruiţi suplimentar, lipsa experienţei în domeniu complicând procesul 
de angajare. Se formează un cerc viciios: pe de o parte, lipsa experienţei profesionale conduce la refuzul 
angajatorului; pe de altă parte, experienţa profesională nu poate fi acumulată fără a te angaja. Posibilităţile 
reduse de a se încadra în câmpul muncii diminuează încrederea tinerilor în valoarea studiilor. Probabil, din 
această cauză tinerii manifestă o încredere mai mare în viitorul lor profesional în perioada aflării în 
şcoală sau liceu, decât atunci când se află în pragul finisării studiilor superioare. Creşterea interesului 
faţă de studii presupune oferirea la nivel de societate a unor şanse reale, echitabile în ceea ce priveşte realizarea 
profesională, care ar asigura tinerilor un loc de muncă, dar şi o viaţă decentă. De aceea, tinerii sunt impuşi 
adesea să-şi aleagă profesia nu după vocaţie, ci reieşind din conjunctura pieţei sau din ceea ce este mai bine plătit. 

În opinia unor intervievaţi, multiple dificultăţi sunt generate de lipsa informaţiilor suficiente despre ofertele 
sistemului de învăţământ superior, specialităţile noi propuse. De aceea, ei (în special, tinerii şomeri) consideră 
că sunt necesare activităţi de orientare şi consiliere profesională. Un rol deosebit în formarea opiniilor 
tinerilor cu privire la studii aparţine părinţilor, care, recunoscând valoarea lor, totodată evidenţiază diminuarea 
importanţei studiilor în obţinerea unui trai decent: „Я думаю, что для нее очень хорошо, что она учится”. 
(IIA rural_agric_m_ru); „Teoretic, ar presupune deschiderea de noi orizonturi şi posibilităţi reale de dez-
voltare în plan profesional. În practică, însă, nu mai ştiu... Cred că o persoană cu studii superioare nu se 
prea deosebeşte de una fără studii. De fapt, dacă mă gândesc mai bine, există totuşi diferenţe: cea fără 
studii superioare poate avea un serviciu mai bine plătit; ironic, dar adevărat. Desigur, o altă deosebire ar fi 
şi nivelul de cultură generală între cele două persoane, dar ce importanţă mai are asta atunci când nu 
reuşeşti să-ţi asiguri un minim de existenţă?” (IIA urban_angajat_f_ru). Toate acestea sporesc interesul 
tinerilor faţă de specialităţile pragmatice, precum sunt cele ce ţin de turism, marketing, economie, drept etc., 
piaţa muncii fiind însă suprasaturată cu asemenea specialişti. 

Studiul realizat a pus în lumină şi un şir de probleme care afectează calitatea studiilor. Printre acestea 
se numără: 

 Vârsta înaintată a profesorilor, numărul mare de pensionari, care în prezent constituie 15,6% 
dintre profesorii din învăţământul preuniversitar, intervievaţii considerând că aceştia neglijează opinia 
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elevilor, în special în privinţa metodelor de predare: „Unii profesori au mulţi ani de lucru în şcoală şi ei s-au 
deprins cu această metodă de predare, însă noi dorim altceva, ceva nou.” (IIA rural_elev_f_ro_1). În opinia 
unor elevi, profesorii cu stagiu mare de muncă utilizează metode învechite de predare, care nu oferă elevilor 
posibilitate a de a-şi exprima propria opinie faţă de subiectul discutat, ci presupun doar reproducerea infor-
maţiei redate de către profesor, fapt care le diminuează posibilitatea de a se dezvolta în plan profesional: 
„Nu-mi place la şcoală, fiindcă nu toate metodele sunt performante”. (IIA rural_elev_f_ro_1). Această 
situaţie îngrijorătoare este determinată de lipsa cadrelor didactice tinere (8% din numărul total al profesorilor 
din zonele rurale), în mare parte din cauza remunerării proaste şi plecării la munci în străinătate. Drept urmare, 
în zonele rurale, în special, sunt atraşi în învăţământ mulţi dintre profesorii pensionari, care nu posedă 
metodele interactive de lucru cu elevii, tehnologiile informaţionale moderne, nu sunt la curent nici cu 
realizările de ultimă oră din domeniile profesate.  

Situaţia creată amplifică conflictul dintre generaţii. Ce-i drept, tinerii încercau să propună şi unele soluţii 
cu privire la diminuarea relaţiilor tensionate dintre profesori şi elevi. Trebuie să se găsească un compromis 
„...trebuie să cedeze şi unii şi alţii, nu sunt de vină numai elevii” (IIA rural_elev_m_ro_1). Totodată, unii 
elevi sunt nemulţumiţi de initenţia profesorilor de a se implica în viaţa lor personală, impunându-le un anumit 
stil de vestimentaţie: „Profesorii trebuie să ne dea voie să hotărâm ce vrem. Să nu ne facă observaţii la 
şcoală despre felul cum ne îmbrăcăm...” (IIA rural_elev_m_ro_1). Vom menţiona, însă, faptul că elevii nu 
întotdeauna cunosc regulamentele instituţiilor, în care, de regulă, se stipulează unele norme de conduită 
vestimentară. 

 Atitudinea discriminatorie faţă de elevi în dependenţă de situaţia materială, semnalată preponderent 
în cadrul liceelor: „В лицее были неравенства между людьми, всегда существовала грань между 
богатыми и бедными, чего в школе не заметишь” (IIA urban_elev_m_ru). Într-o măsură mai mare sunt 
ajutaţi şi apreciaţi copiii care sunt mai bine îmbrăcaţi şi nu cei care au capacităţi mai mari. Analizând con-
sencinţele discriminirii, în bază de situaţia materială, respondenţii consideră că aceasta poate să conducă la 
divizarea clasei în grupuri mai mici, care adoptă un comportament de marginalizare unul faţă de celălalt. 
Toate acestea se pot solda cu apariţia unui şir de conflicte între elevi, de asemenea, între elevi şi profesori. 
Generator de contradicţii dintre profesori şi elevi fiind, în special, conflictul dintre generaţii.  

 Lipsa totală sau, în unele şcoli, numărul redus al activităţilor extracurriculare, care generează un 
exces de timp liber necontrolabil. Drept urmare, „tineretul, dacă n-are unde se duce, el se duce la bar...” 
(IIA rural_angajat_m_ro_1); „выходят в центр или куда-нибудь в парк, напиваются всe” (IIA 
rural_angajat_f_ru). În unele cazuri, însă, doar sărbătorile reprezintă un prilej de organizare a diferitelor 
concerte, concursuri pentru a integra elevii în viaţa şcolară şi a petrece timpul liber: „...de sărbători – con-
certe şi concursuri” (IIA rural_elev_m_ru). Interesul faţă de organizarea activităţilor extracurriculare este 
prezent într-o măsură mai mare la elevii din mediile rurale, care resimt mai acut problema timpului irosit în 
zadar. Dacă elevii din mediile urbane îşi pot găsi activităţi pe plac în afara orelor de clasă, atunci pentru cei 
din sate acest lucru este chiar o problemă. Unii dintre ei au propus: „Mai multe competiţii sportive, care ne-
ar interesa.” (IIA rural_elev_f_ro_1). „Ввела бы в школу разные кружки, так как у нас очень много 
свободного времени, нам нечем заняться” (IIA urban_elev_f_ru). Indiferent, însă, de domeniile de interes 
şi de motivaţia participării extracurriculare, majoritatea intervievaţilor au fost de părere că lipsa activităţilor 
extracurriculare, excesul timpului liber necontrolabil al tinerilor poate avea urmări negative, determinând 
chiar o conduită deviantă. Spre exemplu, câţiva tineri agricultori s-au referit la comportamentul tinerilor din 
clasa a V-a de la ei din comunitate, care sunt deja tentaţi de a consuma băuturi alcoolice şi substanţe narcotice. 
Iresponsabilitatea tinerilor faţă de stilul lor de viaţă este confirmată şi de către o parte a tinerilor participanţi 
la focus-grupuri.  

Părinţii menţionează şi ei că trebuie de întreprins schimbări la capitolul activităţi extraşcolare, optând în 
special pentru organizarea diferitelor centre de dezbateri, unde tinerii vor avea oportunitatea să discute liber 
despre cele mai stringente probleme sociale, precum riscurile fumatului, urmările utilizării drogurilor etc. 
Tinerii părinţi menţionează, de asemenea, necesitatea includerii în programa şcolară a disciplinei „Educaţia 
civică”, care, în concepţia lor, va promova cultura şi va dezvolta responsabilitatea. 

 Condiţiile precare de lucru din cadrul şcolilor, în special, din mediile rurale. Condiţiile de lucru din 
cadrul şcolilor au fost apreciate la nivel scăzut atât de către tinerii elevi din mediile rurale, cât şi de cei din 
mediile urbane. Necesitatea unor reparaţii capitale, începând cu auditoriile de studii, urmând cu sălile sportive, 
blocurile sanitare etc. este indiscutabilă şi importantă în crearea unei atmosferă lucrative: „Aş face condiţiile 
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mai bune pentru elevii şcolilor./... în primul rând, aş îmbunătăţi şcolile, pentru ca tineretul să poată învăţa 
aşa cum trebuie, ca să aibă un viitor ca toată lumea” (E_ScP_nr1_Cahul_4; E_ScP_nr6_Chişinău_5). Astfel, 
tinerii elevi consideră că anume condiţiile în care ei studiează timp de 9 ani (învăţământul obligatoriu) sau  
12 ani (învăţământul liceal) pot să stimuleze sau, din contra, să demotiveze întreg demersul educaţional.  

Preocuparea tinerilor elevi pentru oferirea unor condiţii mai bune în cadrul şcolilor a fost reflectată cu lux 
de amănunte în majoritatea eseelor. Astfel, în calitate de Preşedinte al ţării, tinerii elevi ar oferi sistematic 
sume de bani pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai din cămine, pentru reparaţia sistemelor de încălzire. 
Deoarece majoritatea şcolilor din localităţile rurale nu sunt încălzite, mulţi elevi din mediul rural pe timp 
de iarnă nu frecventează şcoala, fapt alarmant pentru societatea noastră: „Nu sunt condiţii normale de trai, 
de studii./Aş repara şcolile din sate” (E_Sc_ nr24_ Chişinău _12; E_LT_ Cantemir_15); „Să fie reînnoit 
utilajul în toate şcolile” (E_ScP_ nr1_Cahul_4). În acest context, prezenţa calculatoarelor este obligatorie 
pentru o societate contemporană, consideră o parte din elevi: „Să fie calculatoare performante” (IIA 
rural_elev_f_ro_1). Anume sălile de calculatoare, în concepţia tinerilor elevi, oferă posibilitatea de a petrece 
productiv timpul liber, acesta fiind oferit fie căutării informaţiilor suplimentare pentru studii (materiale care 
nu pot fi găsite în bibliotecile locale, din motiv că acestea nu au fost de mult timp renovate), fie dezvoltării 
nivelului general de cunoştinţe. 

 Corupţia în sistemul educaţional, manifestată în diferite forme: „Corupţia este prezentă şi aceasta 
nu este un secret/...; corupţie în „maştab” foarte mare; coruptia este foarte mare” (FG 11, rural, f, 25-30; 
FG 2, rural, f, 16-24; FG 12, rural, m, 25-30). Tinerii participanţi la discuţiile în grup nu concep nici posibi-
litatea angajării după specialitate fără achitarea unei sume de bani (mită): „Banul rezolvă orice problemă în 
ziua de astăzi” (FG 11, rural, f, 25-30). E de menţionat că situaţia coruptivă este percepută de intervievaţi nu 
doar în sfera învăţământului, ci şi în celelalte sfere sociale. În unele cazuri, posibilitatea mituirii profesorilor 
îi aranjează însă pe elevi, ceea ce denotă faptul că şi ei sunt predispuşi să menţină fenomenul. Or, fenomenul 
ia amploare doar atunci când există ambele componente ale unei acţiuni coruptive: persoana care oferă 
mita şi cea care o primeşte.  

O formă răspândită de corupţie în învăţământ sunt relaţiile de cumătrism, care afectează semnificativ 
situaţia tinerilor. Astfel, o mare parte din tinerii intervievaţi afirmă că reuşesc să se angajeze după specialitate 
doar cei care au cunoscuţi în domeniu: „De sine stătător practic e imposibil să te angajezi. Se selectează nu 
în dependenţă de capacităţi, ci după rude sus-puse” (FG 4, urban, mixt, 25-30). 

Fiind întrebaţi ce ar putea să întreprindă, dacă ar fi în funcţii de conducere, pentru a diminua corupţia, 
câţiva dintre participanţii la esee au menţionat că ar verifica cu exigenţă situaţia din domeniul învăţământului 
şi ar lua în consideraţie opinia tinerilor privitor la aceasta. Pentru a pune capăt corupţiei, relatează un elev, 
este necesară verificarea sistematică a activităţii didactice prin utilizarea diferitelor metode de evaluare, care 
ar scoate în evidenţă atitudinea tinerilor faţă de profesionalismul profesorilor şi corectitudinea în procesul de 
apreciere a tinerilor: „...să pună capăt corupţiei; ...Aş verifica procesul de învăţământ şi aş cere părerea 
tinerilor despre şcoală, profesori, procesul de învăţământ” (E_ŞcP_nr1_Cahul_2; E_ScP_ nr6_ Chişinău _8). 
De asemenea, limitarea locurilor bugetare la admitere este concepută ca o sursă de corupţie: „Locuri reduse 
la buget, chiar şi celelalte locuri sunt deja cumpărate” (E_Şc_ nr24_ Chişinău _10). 

În concluzie vom menţiona următoarele:  
 După mulţi ani de subfinanţare, învăţământul din Republica Moldova tinde să ajungă la un prag critic, 

dincolo de care este ameninţat însuşi nivelul de cultură al naţiunii. Cercetarea a scos în evidenţă faptul că, 
deşi tinerii încă mai consideră studiile o valoare imporantă, totuşi sunt foarte deranjaţi de un şir de probleme, 
precum: starea precară a condiţiilor de studii, profesorii în etate, care nu mai pot face faţă unui sistem 
modern de instruire; metodele învechite de predare/învăţare; numărul mare de elevi în clasă şi altele. 

 Conţinutul obiectelor de studii este prea teoretizat, metodele de predare sunt axate pe reproducerea 
informaţiei, şi nu pe pregătirea pentru viaţă. Există o pregătire insuficientă a profesorilor pentru a aplica 
metode interactive de lucru cu elevii, precum şi pentru a utiliza tehnologiile informaţionale moderne. 

 Multe şcoli nu au condiţiile decente pentru efectuarea procesului de instruire: mobilier corespunzător, 
clase de calculatoare, acces la Internet, biblioteci dotate cu literatura necesară, laboratoare de fizică, chimie 
etc. dotate cu echipamente moderne etc. 

 În condiţiile în care circa 2000 de învăţători părăsesc anual şcolile din Republica Moldova din cauza 
salariilor mici, condiţiilor de muncă proaste, dar şi lipsei de speranţă că statutul social al învăţătorului va deveni 
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din nou prestigios şi respectat, Guvernul nu a găsit soluţii eficiente pentru a orineta tinerii învăţători spre şcolile 
din mediul rural, deşi unele încercări în acest sens au fost făcute. Drept exemplu serveşte şi politica de facilităţi 
acordată tinerilor absolvenţi (30-50 mii de lei oferite persoanei care se angajează într-o şcoală rurală). Numărul 
celor care au beneficiat de aceste indemnizaţii este mic şi în continuă descreştere, dat fiind că nu asigură 
posibilitatea tinerilor de a-şi întemeia şi întreţine familia în mediul rural. Mai mult, în unele cazuri aceste 
beneficii rămân a fi doar o declaraţie goală, deoarece primăriile nu dispun de mijloacele financiare necesare. 

 În unele instituţii de învăţământ, în special de tip liceal, se constată discriminări în baza potenţialului 
economic al familiilor. 

 Tinerii care îşi fac studiile manifestă încredere în viitorul lor profesional. Această încredere însă se 
diminează odată cu obţinerea studiilor superioare. Or, este cert faptul că sporirea interesului faţă de studii 
presupune oferirea locurilor de muncă cu salarii adecvate unui trai decent. 

În acest context sunt necesare: 
 Susţinerea învăţământului cu investiţii substanţiale, care să permită asigurarea cu cadre didactice cali-

ficate, biblioteci, săli de informatică, săli de sport, amenajarea centrelor de creaţie şi agrement pentru tineri etc. 
 Asigurarea numărului optim de elevi în clasă (nu mai mult de 20 elevi). 
 Orientarea studiilor spre probleme practice şi actuale, formarea abilităţilor practice la elevi şi studenţi. 
 Realizarea unor acţiuni eficiente de stopare a fenomenului corupţiei în învăţământ (majorarea salariilor 

la profesori, desfăşurarea campaniilor anticorupţie, realizarea studiilor sociologice centrate pe problema dată 
etc.). 

 Desfăşurarea în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitare a activităţilor de orientare şi consi-
liere profesională, în scopul asigurării şanselor de angajare pe piaţa muncii, ţinându-se cont şi de aptitudinile 
şi motivaţiile elevilor. 

 Majorarea numărului de locuri bugetare şi contra taxă, ţinându-se cont de situaţia copiilor din zonele 
rurale. 
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IMPACTUL TRANSFORMĂRILOR SOCIALE ASUPRA ORIENTĂRII VALORICE 

A TINERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA 

Diana CHEIANU, Anastasia OCERETNÎI 

Catedra Sociologie 
  
Social and economical transition is a critical process, which affect all individuals. In this article, the authors present 

an analysis of Moldovan youth’s values and elucidate the impact of transition on establishment of social values. The 
youth views were collected through the method of individual in-depth interview that help authors to understand youth 
perception of social life and values in contemporary world.  

 
 
Valoarea semnifică opinii, aprecieri generale şi abstracte despre ceea ce este important şi de preţuit 

în viaţă.  Filosofii înţeleg valorile ca scopuri ideale. Sociologii pun accentul pe valori ca necesităţi ale indivi-
zilor, analizând impactul valorilor asupra comportamentului indivizilor.  

Una dintre definiţiile importante date valorii în cadrul sociologiei este cea a lui S.Kluckhohn, conform 
căreia valoarea este o „concepţie, explicită sau implicită, distinctivă pentru un individ sau grup, cu privire la 
ceea ce este dezirabil, care influenţează selecţia modurilor, mijloacelor şi scopurilor disponibile ale acţiunii” 1. 
Această definiţie surprinde latura acţională a conceptului de valoare.  

Valorile servesc drept criterii evaluative în relaţiile interpersonale socioafective, în percepţia Eu-lui, în 
aprecierea Celuilalt. Adeseori, valorile devin standarde sau criterii în funcţie de care se desfăşoară procesul 
decizional, ce rezolvă conflictele exterioare, dar mai ales interioare.  

Orientarea valorică individuală, conform concepţiilor lui G.Allport şi J.Nuttin, constituie un dat subiectiv, 
ceva interior, care acţionează ca un vector motivaţional, determinând comportamentul uman. În acest mod, 
valorile sunt cele care dau unitate şi consistenţă persoanei.  

În concepţia lui L.Grunberg, valoarea este „relaţia socială în care se exprimă preţuirea acordată unor obiecte 
sau fapte, în virtutea unei corespondenţe – istoriceşte determinate de mediul sociocultural – a însuşirilor lor 
cu trebuinţele unei comunităţi umane şi idealurile generate de acestea” 2. Interesant în această definiţie este 
faptul că autorul analizează valoarea ca o relaţie socială, ca un raport între două entităţi, punând accentul pe 
comunitatea umană, deoarece nu individul este cel care impune valoarea, ci grupul de indivizi, comunitatea.  

În toate cazurile valorile sunt elemente ce ţin de contextul sociocultural, sunt însoţite de varianta lor 
interiorizată la nivelul personalităţii.  

Notele fundamentale ale conceptului de valoare sunt: generalitate şi centralitate în universul spiritual-
simbolic al societăţii şi în structura personalităţii umane, standarde (criterii evaluative) ale acţiunilor umane, 
vectori motivaţionali care determină şi orientează acţiunea, accentuatul lor caracter conştient, deliberat, în 
sensul de adeziune „la ceea ce este de dorit” 3. 

Independenţa Republicii Moldova a produs schimbări în sistemul de valori ale populaţiei: a diminuat şi a 
anulat unele valori, a favorizat apariţia unor valori noi, a impus reevaluarea valorilor „învechite”. În prezent, 
sistemul de valori îşi lărgeşte orizontul prin preluarea unor valori, comportamente din lumea occidentală.  

Viaţa în Republica Moldova în perioada de tranziţie  a devenit un „laborator” natural, în care sunt testate şi 
create interacţiuni între indivizi, familii, comunităţi, apar diverse contradicţii şi variabile formative. În aceste 
circumstanţe, se observă schimbări la nivel de valori care reprezintă fundamentul pe care se construiesc 
proiectele noastre de viaţă, dar şi la nivel de strategii pe care le adoptăm pentru atingerea scopurilor. Valorile 
sunt importante ca referinţe normative pentru tot ce facem ca indivizi, dar şi pentru tot ce se întâmplă într-
un moment dat cu o naţiune, pentru că dezacordul şi acordul manifestat în cadrul unei naţiuni asupra unor 
norme sociale afectează capacitatea sa de mobilizare, acţionând în calitate de factori de accelerare ori de 
frânare a dezvoltării sale.  

Într-un context complex al tranziţiei Republicii Moldova de la sistemul sovietic la cel democratic, cunoaş-
terea exactă a instituţiilor care produc ori menţin valorile sociale înseamnă la fel de mult pentru prosperitatea 
acestei societăţi ca şi produsele de primă necesitate – pâinea şi apa. Aceasta din cauză că valorile determină 
felul în care cunoştinţele şi capacităţile societăţii sunt folosite şi valorizate eficient sau mai puţin eficient.  
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Analiza valorilor ne readuce de fiecare dată la familie, la mediul social-economic în care subzistă 
indivizii, pentru că dezvoltarea economică este proporţională existenţei unor valori corespunzătoare la 
nivelul instituţiilor primare.  

Orientarea dominantă a valorilor într-o anumită societate indică un anumit grad de dezvoltare economică 
şi socială, dar şi un anumit potenţial al direcţiei preferate. Astfel, cunoscând ordinea în care individul şi 
familia din care face parte îşi proiectează valorile, putem explica şi descrie direcţia de dezvoltare a societăţii 
respective, problemele care pot apărea în mod necesar şi pentru care trebuie să fim pregătiţi.  

Conform datelor Barometrului de Opinie Publică (martie 2009), 47% din populaţia ţării sunt nemulţumiţi 
de felul în care trăiesc, acest indice fiind în creştere lentă în ultimii doi ani. Nemulţumirile populaţiei sunt 
legate, în primul rând, de insuficienţa banilor (86% se declară nu prea mulţumiţi sau deloc mulţumiţi), 
curăţenia/îngrijirea localităţii în care trăiesc (74%), viaţa politică din ţară (73%) şi asistenţa medicală 
(70%) 4. Deşi condiţiile de trai din ţară sunt foarte dificile, 55% din respondenţi nu şi-ar schimba locul de 
trai în favoarea altei ţări, dacă ar avea o astfel de posibilitate. 

Datele colectate în cadrul studiului „Tranziţii ale copilăriei şi tinereţii într-o societate în schimbare: 
cazul Republicii Moldova” scot în evidenţă o schimbare a valorilor tinerilor după obţinerea independenţei 
Republicii Moldova. Majoritatea tinerilor intervievaţi înaintează în prim-plan dorinţa spre o viaţă mai 
îndestulată, prestigiul social, condiţii de trai, de muncă şi odihnă mai bune: „Vreau să am un salariu bun, 
o casă bună” (IIA rural_agric_f_ro_1); „Vrem ceva mai bun…chiar şi aici, la ţară, condiţiile mai bune să fie, 
să progreseze satul, să nu rămână la acest nivel, că se poate multe de făcut…” (IIA rural_angajat_m_ro_1).  

Dorinţa omului de a avea condiţii mult mai bune decât predecesorii săi a existat oricând, doar că după 
căderea sistemului sovietic această dorinţă a căpătat o importanţă deosebită, întrucât tinerii nu-şi pot permite 
să procure un apartament sau să-şi construiască o casă, iar având acces la sursele de informare şi la noile 
tehnologii informaţionale cunosc standardele de viaţă existente în alte societăţi, tinzând spre acestea. 

În acelaşi timp, tinerii înşişi se cataloghează ca fiind lipsiţi de valori autentice, de un ideal spre care să tindă: 
„Tinerii noştri nu au valori pozitive, ei nu au un exemplu de urmat, nu au un ideal” (FG 11, rural, f , 25-30). 

Tinerii îşi leagă viitorul de posibilitatea de a obţine studii, acestea constituind o valoare importantă în 
viaţa lor, un mijloc de asigurare a unei vieţi mai bune: „Dacă noi, tinerii, nu vom avea posibilitatea de a 
intra la o şcoală, ...nu ne vom putea asigura un viitor” (E_LT_Cantemir_15). Însă, chiar dacă studiile sunt 
considerate importante pentru succesul tinerilor,  ele nu asigură un „viitor luminos”, deoarece absolvenţii 
instituţiilor de învăţământ nu au un loc de muncă garantat. În perioada sovietică, tinerii, după finisarea unei 
instituţii de pregătire profesională, erau repartizaţi la muncă, le era asigurat un loc de muncă. În prezent, însă, 
instituţiile de învăţământ nu au această obligaţiune – „atunci nu era problema să te angajezi în câmpul muncii, 
când terminai studiile – universitatea singură te angaja, astăzi însă lucrurile stau altfel, universitatea nu mai 
face acest lucru” (IIA urban_stud_m_ro_2). 

Independenţa financiară este o altă valoare caracteristică tinerilor, care îi motivează să muncească: „Aş 
face tot posibilul ca tinerii să poată munci în afara orelor, ca să aibă bani de buzunar” (E_ScP_nr6_Chişinău_8);  
„Tare mult doresc să nu lucrez cu părinţii, să nu depind de ei, sa lucrez singur, ca să am banul meu şi să mă 
ridic financiar” (IIA rural_agric_m_ro_1). Dar, tinerii sunt nemulţumiţi de salariile pe care le au, deoarece 
acestea nu le pot asigura un trai decent. 

Datele studiului denotă că munca este percepută de tineri ca o valoare importantă în devenirea lor ca 
cetăţeni destoinici, împliniţi: „Munca, într-adevăr, este importantă  în viaţa unui om, mai ales când te ocupi 
cu plăcere de ea, este crucial să te poţi dezvolta muncind”(IIA rural_părinte_f_ru). Valorizarea muncii este 
mai des întâlnită în rândul tinerilor din mediul rural decât în al celor din mediul urban. Acest fapt poate fi explicat 
prin încadrarea în diverse munci a copiilor de la sate de la o vârstă fragedă, dar şi prin existenţa unor altor 
valori şi preocupări în rândul tinerilor de la oraşe. În acelaşi timp, tinerii înţeleg că există o legătură directă 
între muncă şi prosperitate: „...Munca este temelia vieţii. Numai muncind ne vom asigura un trai decent” 
(E_ScP_nr1_Cahul_4). Dar, se observă tendinţa că tinerii caută să se implice tot mai mult în munci uşoare, dar 
bine plătite, deci să obţină bani fără eforturi: „Astăzi e foarte greu să atragi studentul, adică tânărul, într-o activitate, 
să-l implici în lucru, dacă el vede că nu este profitabil. Tinerii astăzi sunt materialişti” (IIA urban_stud_f_ro_1).  

Interviurile desfăşurate în rândul tinerilor din mediul rural scot în evidenţă faptul că ei nu mai doresc să fie 
încadraţi în munci agricole, considerând acest gen de muncă ca fiind înjositor pentru ei. Studiile le-au schimbat 
într-o oarecare măsură planurile şi idealurile: „Satul puţin s-a dezvoltat, locuri de muncă sunt, dar pe câmp, 
…eu însă socot o înjosire. Atâta am învăţat şi acum să mă duc să lucrez pământul?” (IIA rural_angajat_m_ro_2).  
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Această situaţie este explicată prin faptul că munca „la câmp” este grea şi necesită forţă fizică; plus la 
aceasta, durată zilei de muncă uneori este de 10-12 ore: „Nu v-ar plăcea să vă sculaţi la 5 dimineaţa să 
plecaţi în câmp. Ştiţi ce condiţii poţi avea pe deal. Plus la asta, târziu ne culcăm şi la amiază nu avem odihnă 
şi cred că la nimeni nu i-ar plăcea asta...” (IIA rural_agric_m_ro_1). Nedorinţa de a lucra pământul este 
fundamentată pe lipsa utilajelor mecanizate de ultimă generaţie. Tinerii au menţionat necesitatea  îmbunătăţirii 
echipamentelor şi utilajelor care să le uşureze munca: „Munca în câmp este grea, mai ales pentru femei. Te 
dor mâinile, picioarele, doar toată ziua eşti în picioare. Dar la noi totul se face cu mâinile, nu este nici un fel  
de tehnică” (IIA rural_agric_f_ru). 

În acelaşi timp, studiul denotă că sunt tineri care totuşi iubesc această muncă. Ei venerează munca lor 
datorită legăturii strânse cu mediul natural: „… este o atracţie prin faptul că zi de zi stai în sânul agriculturii. 
Vezi cu ochii tăi cum se ridică, răsare tot ce pui cu mâna ta, urmăreşti cum cresc plantele şi cred că anume 
asta este ceea ce te face să te simţi mai altfel” (IIA rural_agric_m_ro_1). În acest context, subliniem că 
tinerii, în special din mediul rural, necesită a fi motivaţi. Ei doresc să lucreze, să investească într-o afacere şi 
să rămână în ţară, dar au nevoie de susţinere din partea statului. 

Lipsa locurilor de muncă, salariile mici explică exodul masiv al tinerilor la muncă peste hotare.  Tinerii 
intervievaţi au remarcat că migraţia este o problemă de ordin naţional: „Chiar dacă unii încep universitatea 
având vreo sursă de undeva, nu toţi o termină. Şi dacă o termină, slabe sunt şansele de a se angaja la lucru. 
Deseori ieşirea din situaţie este plecarea peste hotare” (E_LT_Cantemir_15). Ei consideră, desigur eronat, 
că peste hotarele ţării pot să obţină mult mai uşor venituri mai mari, din care cauză şi sunt tentaţi să plece 
peste hotare.  

Cei ce fac parte din generaţiile de la sfârşitul secolului XX – începutul secolului XXI  sunt orientaţi în 
mare parte spre consumul neproductiv, spre a activa fără a depune mari eforturi. Această situaţie este con-
diţionată în special de modelele perpetuate şi larg vehiculate printre părinţi, rude, prietenii plecaţi peste 
hotare: „Foarte mulţi tineri au modele de astea:  au plecat, plec şi eu.” (FG 11 rural, f, 25-30). 

Rarele modele de bunăstare printre familiile cu migranţi la nivel de societate sau comunitate îi motivează 
pe tineri să se orienteze spre a pleca peste hotare: „Foarte mulţi  tineri din sat  sunt plecaţi... Ne deosebim 
după bogăţie. Ei sunt mai avuţi. Iar noi, dacă n-avem puterea ceea ...” (IIA rural_agric_f_ro_1). Astfel, 
tânărul rămas în localitate se consideră marginalizat, inferior din punct de vedere material.  

Tinerii intervievaţi, îndeosebi cei din mediul rural, au menţionat că dorinţa de a-şi acumula bunuri lucrând 
fie şi „la negru” în străinătate cultivă la o parte din tineri individualismul/egoismul: „Am mulţi cunoscuţi 
care sunt foarte egoişti, spre deosebire de mine, şi lor le merge foarte bine. Acum fiecare are grijă numai de 
sine” (IIA rural_părinte_m_ro_2). 

De menţionat că tinerii conştientizează impactul negativ al plecării peste hotare, în mod special asupra 
familiei şi tinerei generaţii: destrămarea familiilor: „Familia mea s-a distrus din cauza migraţiei. Soţul a 
plecat ca să facă bani pentru apartament în Chişinău…şi şi-a găsit pe cineva acolo…A abandonat familia, 
nu se interesează de copil” (FG 4, urban, mixt, 25-30); „Cunosc un caz când o femeie a lăsat 5 copii (cel mai 
mic de 7 luni) şi a plecat în Italia. A sunat de vreo 2-3 ori după ce a plecat. După aceasta i-a trimis soţului 
divorţul, şi atât. A lăsat 5 copii” (FG 4, urban, mixt, 25-30); slăbirea controlului asupra copiilor: „Cunosc 
cazuri când copiii, după ce părinţii au plecat la muncă peste hotare,  au abandonat studiile” (FG 2, rural, f, 
16-24); înrăutăţirea stării de sănătate a părinţilor şi a tinerei generaţii: „Despărţirea părinţilor…, iar ulterior 
divorţul acestora dăunează psihicul atât al copiilor, cât şi al unor părinţi” (IIA rural_părinte_f_ro2).  

Familia ocupă un rol important în scara valorică a tinerilor. Ea rămâne pentru tineri locul de refugiu, de 
regăsire. Atunci când tinerii nu reuşesc să-şi ajute familia, ei se simt frustraţi; or, legăturile familiale pentru 
moldoveni, în general, sunt de o importanţă majoră.  

Familia este cea care transmite generaţiilor tinere valorile naţionale şi general umane, lucru apreciat înalt 
de tineri: „Ne-au învăţat ... să avem credinţă în Dumnezeu, să avem o cultură, să ne iubim strămoşii, buneii. 
Avem bunei şi avem la cine să tragem”  (IIA urban_stud_m_ro_1).   

Această relaţie se întrevede atunci când tinerii sunt puşi în situaţia de a pleca peste hotare. În acest caz, 
familia este veriga de legătură şi de motivare a tinerilor de a rămâne alături de cei dragi: „Tare aş vrea să fac 
ceva ca să schimb viaţa familiei mele.... Dintr-o parte,  m-aş duce, dar nu pot lăsa  familia, copilul...” (IIA 
rural_agric_f_ro_1). 

În unele cazuri familia este mai mult importantă decât banii câştigaţi peste hotare, fapt apreciat mai ales 
de tinerii căsătoriţi din mediul rural: „Aici am părinţi, am totul şi cred că dragostea în familie este mult mai 
preţioasă decât banii!” (IIA rural_părinte_f _ro_2).  
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Situaţia social-economică precară din ţară influenţează negativ asupra comportamentelor demografice ale 
tinerilor. Cu toate că ei doresc să se căsătorească, conştientizează că este dificil, mai ales din punct de vedere 
financiar: „E greu să-ţi creezi o familie în Moldova, aceasta din cauza problemelor financiare, celor legate 
de locuinţă… Până acum sunt celibatar” (FG 10, urbam, m, 25-30).   

Datele studiului scot în evidenţă faptul că în familiile tinere este perpetuat modelul tradiţional de familie, 
acest fapt fiind observat, în special, din relaţiile stabile în rândul familiilor din mediul rural. „Multe mă învaţă. 
Mă învaţă cum să fac asta, asta. Aşa-i el şi eu socot că el e bărbat, e capul familiei…” (IIA rural_agric_f_ro_2).  

Modelul tradiţional se desprinde şi din viziunea asupra numărului de membri într-o familie. În concepţia 
tinerilor, o familie completă este compusă nu doar din soţi, dar şi din copii: „Familia nu cuprinde doar soţul 
şi soţia. Ca familia să fie completă trebuie să fie şi copii. Nu mai mult de trei şi nu mai puţin de doi”(IIA 
rural_agric_m_ru).  

Tinerii moldoveni apreciază relaţiile de prietenie. Acestea sunt prezente între tinerii de la sate, care se 
ajută între ei, îşi petrec timpul liber împreună: „La sat, dacă trăieşti aici mult timp, te bazezi pe prieteni, 
rude. Te simţi ca într-o familie, te ajuţi” (IIA rural_agric_m_ro_1. În  discuţiile purtate cu tinerii de la oraş 
nu s-a putut desprinde o relaţie deosebită cu prietenii, acest subiect lipsind de pe agenda lor, fapt explicat 
prin restrângerea reţelei sociale a tinerilor din mediul urban. 

Sănătatea este o valoare  prioritară pentru mulţi tineri. „Îs fericit că sunt sănătos şi trăiesc. Sănătatea 
este cea mai importantă. Îmi doresc să fie sănătoşi apropiaţii mei, familia mea” (IIA rural_agric_m_ru). 
Această viziune ne permite să înţelegem sentimentul coeziunii sociale la tineri manifestat prin bunăvoinţă şi 
empatie faţă de ceilalţi.   

Siguranţa copiilor şi controlul social prin care se poate obţine aceasta sunt alte valori ale tinerilor. 
Aceştia sunt îngrijoraţi de bolile sociale, comportamentul deviant care pune în pericol siguranţa şi viaţa 
celorlalţi. Unii tineri intervievaţi au menţionat că s-au implicat în a  atenţiona autorităţile asupra viciilor 
sociale în rândul tinerilor: „Ştiţi, tare mult suferim pentru asta. Eu, de pildă, nu pot fi indiferentă, nu pot sta 
deoparte... de aceea ne-am pus în plan să scriem petiţii” (IIA rural_agric_f_ro_2). Astfel, se observă o 
atitudine nepermisivă din partea tinerilor faţă de anumite probleme sociale; în unele cazuri putem vorbi chiar 
despre iniţiativă civică în rândul tinerilor, de compasiune pentru ceea ce se întâmplă în jur.   

Tinerii din Moldova sunt preocupaţi şi de starea sanitară, de starea ecologică a localităţii, valori întâlnite în 
mod special în rândul elevilor: „Aş vrea să li să pună amendă celor care aruncă gunoi, care taie copacii, care 
ard pădurile. Aş mai vrea să opresc corupţia din ţară, căci unde şi te-ai adresa se cer bani” (E_ScP_nr.24_Chişinău_9). 

Munca în folosul comunităţii îi interesează pe tineri într-o măsură mai mică, ei aşteptând un imbold din 
exterior: „M-aş implica în munca în folosul comunităţii, dar nu-mi propune nimeni” (IIA rural_părinte_f_ro_2). 
În acelaşi timp, tinerii constată faptul că generaţiei de astăzi îi lipseşte spiritul solidarităţii şi al coeziunii 
sociale, ceea ce îi face să se izoleze: „Practic nu există o solidaritate între tineri, o voce a tinerilor” (FG 11, 
rural, f, 25-30). 

Deşi există o multitudine de probleme cu care se confruntă astăzi tinerii, unii din ei sunt înzestraţi cu 
sentimentul patriotismului, se mândresc cu localitatea şi ţara lor: „Zona în care mă aflu e tare frumoasă şi 
sunt mândru că m-am născut aici” (IIA rural_agric_m_ro_2). Pe de altă parte, se observă tendinţa de 
devalorizare a vieţii rurale,  tinerii percepând satul ca mediu în care nu au perspective, posibilităţi de 
afirmare: „Majoritatea din cei care îşi permit să termine pe undeva o şcoală pleacă, pentru că nu au viitor 
aici în sat” (IIA rural_agric_m_ro_1). Satul prezintă interes pentru tineri doar sub aspect ecologic (aer curat, 
fructe, legume etc.).  

Pe lângă lipsa locurilor de muncă, printre cauzele care determină tinerii să plece din sat se enumără con-
diţiile grele de lucru şi infrastructura nedezvoltată, lipsa mijloacelor de comunicare, de legătură cu centrele 
raionale, lipsa centrelor culturale: „Activităţi interesante nu prea sunt pentru tineri. Aş vrea să trăiesc ca la 
oraş, să merg la concerte, la teatru, la film” (IIA rural_angajat_f_ro_2).  

Mulţi poartă nostalgia anilor ’80-90 ai secolului XX, când în sate existau case de cultură, cinematografe, 
funcţionau bibliotecile. Dacă în anul 1995 în localităţile rurale funcţionau 1361 de biblioteci, atunci în 2006 
numărul acestora era de 1227. Aceeaşi situaţie se regăseşte şi la capitolul cinematografe şi instalaţii cinema-
tografice: dacă în anul 1995 în  republică funcţionau 671 cinematografe, dintre care 600 la sate, atunci în 
anul 2005 funcţionau doar 57,  dintre care doar 25 în localităţile rurale.  

Pentru o mică parte din tineri satul prezintă perspective de manifestare profesională şi loc în care multe 
pot fi realizate, dar atragerea tinerilor la sate necesită investiţii majore din partea statului. Tinerii au sesizat 
diferenţe substanţiale între modul de trai la sate şi la oraşe, fapt ce le provoacă frustrări şi decepţionări în 
perceperea viitorului.  
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Tinerii, în special cei din mediul rural, percep lipsa acută de instituţii de recreare, ceea ce se reflectă 
asupra personalităţii acestora. Singurul local de distracţie, în special pentru cei de la sate, rămâne a fi barul: 
„Tineretul n-are unde se duce, el se duce la bar...” (IIA rural_angajat_m_ro_1). Comparativ cu tinerii de la 
sate, cei de la oraş dispun de o vastă gamă de instituţii culturale şi de divertisment pe care pot să le viziteze: 
„În oraş ai o mulţime de posibilităţi de a-ţi petrece timpul liber: Internet la fiecare intersecţie, cafenele, 
pizzerii, baruri, localuri pentru orice gust: pentru iubitori de muzică rock, amatorii de muzică clasică, jazz 
etc.; sunt teatre, cinematografe în fiecare din sectoarele capitalei, bowling, biliard, săli de forţă pentru 
tineri” (IIA urban_şomer_f_ru), dar nefrecventarea acestora în masă de către tineri este cauzată de lipsa de 
resurse financiare: „Numai că există o problemă serioasă în acest sens: toate acestea costă, şi nu ieftin” 
(IIA urban_şomer_f_ru). 

Astfel, pe de o parte, tinerii de la sat sunt lipsiţi de servicii culturale, iar tinerii de la oraş, cu toate că au 
acces la diverse servicii de acest gen, nu dispun de resurse financiare suficiente care le-ar favoriza accesul. 

Slaba funcţionare sau inexistenţa instituţiilor culturale contribuie la creşterea manifestărilor 
comportamentale deviante în rândul tinerilor, fapt perceput dureros de majoritatea tinerilor intervievaţi. 
Astfel, în rândul tinerilor se observă creşterea şi răspândirea unor fenomene negative, precum: consumul de 
alcool  – „el e în clasa a 9-a, dar deja ia 50 de grame de votca” (IIA rural_angajat_m_ro_1); fumatul – 
„multe fete, chiar şi prietene de-ale mele fumează…” (IIA rural_agric_f_ro_2); consumul de droguri – „la 
noi în sat sunt foarte mulţi narcomani” (IIA rural_agric_f_ro_2).  

Tinereţea semnifică un stadiu în dezvoltarea umană, o perioadă de tranziţie către condiţia de adult. 
Tinereţea este o perioadă a cristalizării viitorului status al persoanei, a formării unui stil de viaţă şi a unei 
orientări profesionale, culturale, valorice, a formării tânărului ca personalitate cu succese etc. Ca orice fiinţă 
umană, tinerii doresc siguranţă atât în prezent, cât şi în viitor.  Or, faptul că tinerii nu dispun de strictul 
necesar se reflectă asupra afirmării lor ca persoană activă social, generând nesiguranţă în viitor:  „...nu am 
casă, nu am masă, nu am...  Asta mă deranjează cel mai tare...” (IIA rural_angajat_m_ro_2).  

Fericirea, în viziunea tinerilor, este condiţionată de o multitudine de factori, care vin să accentueze unele 
din valorile menţionate anterior. Astfel, fericirea este determinată de existenţa unui post de muncă – „ să 
am un post de muncă, să am o ocupaţie” (IIA rural_angajat_f_ro_2); bunăstarea materială – „bani nu 
mulţi, dar îndeajuns” (IIA rural_părinte_f_ro_2); posibilităţile de a-şi ajutora părinţii – „să pot să îmi ajut 
părinţii” (IIA rural_angajat_f_ro_2); întemeierea unei familii şi prezenţa copiilor – „am copii…soţul mă 
iubeşte ...” (IIA rural_agric_f_ro_2); sănătatea – „sunt fericit că sunt viu şi sănătos” (IIA rural_agric_m_ru); 
dragostea – „dragostea tot este importantă...” (IIA rural_părinte_f_ro_2); speranţa –  „faptul că mă gândesc 
că mâine voi trăi mai bine” (IIA rural_agric_m_ro_1). 

Studiul realizat scoate în evidenţă faptul că scara valorică a tinerilor din Republica Moldova este într-o 
continuă schimbare, determinată de modificarea structurii sociale, a modelelor de identificare a tinerilor. 
Tranziţia a determinat o inegalitate la nivel de oportunităţi sociale în ceea ce priveşte tinerii de la sat şi cei de 
la oraş, în special în ceea ce priveşte condiţiile de trai, posibilităţile de angajare în câmpul muncii şi de 
petrecere a timpului liber.  

Constatăm că tinerii secolului XXI sunt materialişti, ei doresc să deţină un loc de muncă bine plătit, să 
aibă un loc de trai unde să-şi poată întemeia familia. În acelaşi timp, observăm la ei şi unele valori spirituale, 
precum cele de prietenie, ajutor reciproc, patriotism, doar că acestea sunt umbrite de cele materiale.  

În acest context, menţionăm că este necesar ca instituţiile de învăţământ, mass-media să se implice cu 
abnegaţie în promovarea valorilor naţionale, a modelelor demne de urmat pentru tineri, iar administraţia 
publică centrală şi locală să creeze locuri de muncă, să susţină antreprenoriatul şi să îmbunătăţească infra-
structura culturală (case de cultură, centre de creaţie şi agrement pentru tineri), în special, în mediul rural.  
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The public finances apparition and evolution are inevitably built on the existence of state. Even from the very first 

creation of the finance constituents, in the age of tribal communities break up followed by the mould of the slave system 
and till now, finances were always present on the history scene, playing an important part in the social and in the econo-
mical relation system.  

The public finances system is seriously depending on the political conception of the day, on the economic-financial 
view and on the state structure. That’s why we’ll try to describe minutely the situation near by the apparition and evolution 
of the Public Finances from Republic of Moldova. 

 
 
Apariţia şi evoluţia finanţelor publice este inevitabil legată de existenţa statului. De la geneza primelor 

elemente de finanţe, în perioada destrămării comunităţii gentilice şi formarea orânduirii sclavagiste, şi până 
în zilele noastre, finanţele nu au părăsit nici un moment scena istoriei, ele făcând parte integrantă din sistemul 
relaţiilor sociale şi economice [1]. 

Sistemul finanţelor publice se află într-o strânsă dependenţă de concepţiile politice, economico-financiare 
şi de modul de organizare a statului. De aceea, vom încerca să descriem contextul în care au apărut şi au evoluat 
finanţele publice în Moldova. 

Primele sclipiri despre organizarea financiară a strămoşilor noştri ţin de anul 106 e.n., atunci când Dacia 
este cucerită de Imperiul Roman şi transformată în provincie romană. 

Organizarea financiară, administrarea finanţelor provinciei era coordonată de către procuratorul financiar 
al Daciei superioare, apoi al Daciei Apulensis, cu sediul la Sarmizegetuza. El era numit din rândurile ordinului 
ecvestu şi se afla în subordinea legatului imperial. 

În Dacia inferioară şi în Dacia Porolissensis aceste atribuţii reveneau procuratorilor presidiali. După anul 
167-168, când legiunea a V-a Macedonica a fost transferată în Dacia Porolissensis, funcţia de procurator în 
această provincie a fost desfiinţată, conducerea generală aparţinând comandantului legiunii, iar atribuţiile 
financiare – unui procurator financiar local.  

În vederea stabilirii impozitelor, se făceau recensăminte din cinci în cinci ani de către magistraţi specializaţi: 
duunviri quinquenales [2]. 

Organizarea financiară a Daciei este asemănătoare cu a celorlalte provincii romane. Impozitele cunoscute 
erau de două feluri: directe şi indirecte [3]. 

În prima categorie intrau impozitul funciar şi capitaţia. Negustorii plăteau şi ei un impozit special. Impozitul 
funciar era plătit de către toţi posesorii de terenuri particulare, reieşind din concepţia că proprietatea asupra 
pământului aparţine statului roman, iar individul are numai dreptul de posesie. La început, mărimea sumei 
impozitului funciar s-a stabilit în baza declaraţiei proprietarilor, care erau obligaţi să evalueze valoarea 
economică şi fertilitatea solului. Apoi s-a ordonat un recensământ general al provinciilor în scopul stabilirii 
impozitului funciar echitabil.  

Impozitul personal, sau capitaţia (tributum capitis, capitatio plebeia), era plătit de toţi locuitorii provinciei, 
indiferent dacă erau sau nu cetăţeni. 

Mult mai importante, sub aspectul veniturilor pe care le aduceau vistieriei statului, erau impozitele indirecte, 
numite vectigalia. Din această categorie făceau parte: impozitul pe moştenire – (5%), pe eliberarea din sclavie – 
(5%), vânzări (a sclavilor – 4%, alte mărfuri – 1%) [4]. Un izvor de venit erau şi taxele vamale care se per-
cepeau la hotarele circumscripţiilor vamale (Dacia făcea parte din circumscripţia vamală a Iliriei) şi pentru 
intrarea în oraşe, pentru trecerea pe poduri ş.a.  

În perioada sec.IV-VIII, în perioada Evului Mediu, a obştilor şi a formării uniunilor de obşti la romani se 
instituie aşa-numita „Legea ţării” – un sistem normativ elementar, care reglementa relaţiile dintre membrii 
obştii şi dintre obşti. 
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Obştile erau conduse de către juzi (cneji) care beneficiau de unele venituri din contul membrilor obştii. 
Fiecare membru al obştii avea obligaţia de a da de două ori pe an (de Crăciun şi de Paşti) cadouri judelui şi 
de a lucra gratuit pentru jude 3-5 zile pe an. 

Până la formarea statelor feudale, Ţara Românească şi Moldova, în cadrul nucleelor statale, dădeau 
conducătorilor acestora anumite dări în natură şi prestau în folosul lor anumite munci.  

Despre o organizare fiscală propriu-zisă, cu un anumit sistem de obligaţiuni, nu se poate vorbi în această 
perioadă decât după întemeierea statelor feudale române, în sec. al XIV-lea. 

În această perioadă boierii erau scutiţi de dări şi prestaţii, la fel ca şi slujitorii cultului religios. 
În schimb, ţăranii erau obligaţi faţă de stat cu dări şi prestaţii. Sistemul fiscal cuprindea multe dări şi 

prestaţii, în acest sens simţindu-se influenţa bizantină. Ţăranii care trăiau pe pământurile feudalilor duhovni-
ceşti sau ale boierilor erau datori să plătească dijma în produse şi să facă boierescul (lucrul gratuit), obligaţii 
ce-şi aveau rădăcinile în „Legea ţării”. Renta în muncă creşte încet, deoarece principalele produse proveneau 
din gospodăria ţărănească şi o parte din ele (de regulă, a 10-a parte) era dată feudalului. 

În sec.XIV-XVI, domnul, în calitatea sa de titular al lui dominium eminens, avea dreptul de a percepe dări 
de la locuitorii ţării. Dările erau fixate în natură, în muncă şi în bani. Datorită caracterului natural al economiei, 
până în prima jumătate a sec.XVI au predominat dările în natură şi în muncă, pentru ca mai târziu să treacă 
pe primul plan dările în bani.  

Dările în natură, sau dijmele domneşti, erau numite în Moldova deseatină şi se percepeau din cereale, 
vite, produse animaliere, peşte, albinărit. Cele mai importante contribuţii în natură, care s-au plătit în întreaga 
epocă feudală, au fost oieritul, gorştina, dijma stupilor, vinăriciul. Unele contribuţii au fost iniţial percepute 
în natură, pentru ca, începând cu sec.XVI, să fie transformate în bani.  

Prestările în muncă faţă de domnie erau numite munci, sau slujbe. Locuitorii supuşi la asemenea dări 
îndeplineau munci la cetăţi, drumuri, poduri, mori, efectuau o serie de transporturi (podvadă), îi găzduiau pe 
curierii domneşti şi le procurau cai de olac. 

Dările în bani constau din impozitul personal, aplicat la un moment dat tuturor claselor şi categoriilor 
sociale, din diferite taxe, precum şi din răscumpărarea dijmelor sau slujbelor. La început, acest impozit a fost 
denumit dare, sau dijme, apoi bir şi era fixat în funcţie de situaţia socială a persoanelor [4]. Până în sec.XVI 
boierii au fost scutiţi de bir, după aceea au fost impuşi şi ei. Cu toate acestea, boierii, în special cei cu dregătorii, 
precum şi o serie de categorii sociale de mijloc (curteni, negustori, slujitori) beneficiau de unele scutiri. În 
schimb, greul obligaţiilor fiscale apăsa asupra ţărănimii. Pe de altă parte, în special după instaurarea dominaţiei 
otomane, cuantumul birului plătit de către ţărani a crescut necontenit [5]. Astfel, dacă în sec.XVI birul era de 
aproximativ 100 de aspri, după două secole a ajuns la 1600 de aspri. În aceste condiţii gospodăriile ţărăneşti 
care reprezentau baza fiscală a statului, nemaiputându-şi asigura reproducţia simplă, cad în dependenţă faţă 
de boieri. 

Toţi locuitorii satului erau împărţiţi în grupuri fiscale, alcătuite după criterii economice, sociale, administrative, 
teritoriale sau de origine etnică. 

Impunerea fiscală se făcea prin sistemul cislei, stabilindu-se o sumă plătibilă pentru fiecare grup fiscal 
care era apoi repartizată unităţilor impozabile, după criteriul puterii economice. Ţăranii erau împărţiţi, după 
starea lor materială, apreciată în funcţie de numărul vitelor, în două categorii: unii care plăteau biruri mari 
(ţăranii de istov) şi alţii care plăteau biruri mici (săraci). 

În aprecierea stării materiale a boierilor erau luate în consideraţie numai moşiile cultivate prin munca 
ţăranilor aserviţi.  

Boierii fără dregătorii erau grupaţi potrivit criteriului teritorial. 
Perceperea birului se realiza prin aplicarea principiului răspunderii colective sau solidare. Dacă un membru 

al grupului fiscal nu putea plăti dările, răspunderea apăsa asupra întregii colectivităţi începând cu rudele şi 
vecinii. 

Datorită fiscalităţii excesive, ţăranii căutau să scape de bir prin fugă, dar datoria lor trebuia, potrivit 
sistemului cislei, să fie preluată de către cei rămaşi. Dacă întregul sat se afla în neputinţa de a plăti suma 
fixată, urma să fie aservit în contul datoriei.  

Pe lângă bir, care era principala sursă de venituri băneşti, statul feudal a fixat şi o serie de taxe asupra 
produselor comercializate, ca şi asupra exploatării subsolului (sare sau aur). 

 70



Seria “{tiin\e sociale” 

Drept   ISSN 1857-2081 
 

Accentuarea dominaţiei otomane, inclusiv asupra Moldovei, s-a manifestat în primul rând prin sporirea 
necontenită a obligaţiilor faţă de Poartă. Aceste obligaţii trebuiau prestate în bani, în natură şi în muncă. 

Obligaţiile băneşti faţă de puterea suzerană îmbrăcau forma haraciului şi a pescheşurilor. La început, 
haraciul avea mai mult semnificaţia de a simboliza recunoaşterea suzeranităţii turceşti, cifrându-se la 
aproximativ 3000 de galbeni.  

Prestaţiile în natură se făceau anual în vite, unt, ceară, miere. Totodată, ţările române aveau obligaţia de a 
aproviziona armata otomană pe timp de război (zaherele). 

Prestaţiile în muncă îmbrăcau forma salahoriei la cetăţile turceşti sau a transporturilor de tot felul, inclusiv a 
bunurilor care constituiau tributul în natură.  

Pe lângă trăsăturile generale ale fiscalităţii medievale, întâlnite în toate societăţile omeneşti, care au trecut 
prin această formaţiune social-economică, fiscalitatea din Moldova are şi unele trăsături particulare [6]. 

1. O fiscalitate excesivă, care se exprimă prin:  
a) obţinerea din dări a principalelor venituri în stat; 
b) dominaţia otomană, cu cortegiul ei de obligaţii; 
c) existenţa unei puternici ţărănimi libere, ce nu putea fi exploatată de către clasa stăpânitoare decât pe 

această cale, a fiscalităţii. 
2. În ţările române au întâietate dările directe, situaţie ce decurge din predominarea economiei agrare. 
3. Veniturile cele mai mari erau atrase de către stat de pe ţărănime; principala masă impozabilă. 
4. Inechitatea absolută în apariţia dărilor, ţinându-se în mod special seama de clasa şi categoria socială a 

contribuabililor. 
În ţările române au loc mai multe încercări de schimbare a sistemului fiscal, toate vizând interesul statului 

feudal, al clasei stăpânitoare. 
5) Dominaţia otomană asupra ţărilor române influenţează în mod direct cuantumul dărilor interne, acestea 

urmând în genere curba obligaţiilor economice către Poartă. 
6) Fiscalitatea medievală românească se caracterizează şi prin abuzurile ieşite din comun ale aparatului 

fiscal, începând cu organele superioare – marele vistier şi încheind cu cele de jos – pârcălabul, vătămanul, 
vornicul etc. 

Ca şi în toate statele epocii feudale, în Moldova, dările, după principiul aşezării lor, se împărţeau în [7]: 
a) dări de repartiţie (birurile) la a căror aşezare se ţine seama de potenţialul fiscal al contribuabililor, de 

ansamblul bunurilor lor materiale şi 
b) dările de cotitate (dijmele din cereale, vin, vite mici, stupi), la care se are în vedere materia opozabilă. 

După forma în care se plăteau, dările erau în muncă, în natură şi în bani. 
În feudalismul românesc, categoriile fiscale sunt identice cu clasele şi categoriile sociale, cu stările. Se 

poate afirma că obligaţiile fiscale, raportate la categoria socială a contribuabililor, sunt invers proporţionale: 
cu cât cineva se afla mai sus în ierarhia feudală, cu atât era supus la mai puţine obligaţii fiscale. 

Spre sfârşitul sec. al XVII-lea, fiscul împarte populaţia în trei mari categorii [8]: 
a) breslele fiscale, care reuneau peste 30 de grupuri social-economice şi deosebirea dintre ele consta în 

numărul şi greutatea sarcinilor fiscale la care erau ţinute: mai puţine şi mai uşoare la bresle; mai multe şi mai 
grele la birnici – 49%; 

b) preoţi de mir – 3%;  
c) ţărănimea birnică – 86%, ţiganii – 1%.  
În timpul domniilor sale în Moldova – de la aprilie 1733 la noiembrie 1735, în Muntenia – de la 1735 la 

septembrie 1741, în Moldova – de la 1741 la iunie 1743, iarăşi în Muntenia – de la iulie 1744 la aprilie 1748 şi 
iarăşi în Moldova – de la 1748 la august 1749, Constantin Mavrocordat o interprins o serie de reforme, care 
în unele privinţe continuau pe cele începute de învăţatul său părinte Nicolae Vodă. Din punct de vedere 
financiar, reforma lui Constantin Mavrocordat se caracterizează prin reducerea numărului de impozite, prin 
scutirea totală sau parţială de ele a boierilor în funcţie, ieşiţi din funcţie şi a descendenţilor lor şi, în schimb, 
prin desfiinţarea privilegiilor fiscale ale altor categorii [9]. 

Din marele număr de impozite existente, el a desfiinţat vacăritul, cuniţa pe vite şi pogonăritul pe vii. În 
schimb, a sporit oeritul cu 16 bani, vinariciul cu 6 bani de vadră, dijmăritul cu 13 bani de stup şi de porc etc. 

Din impozitele personale, a desfiinţat haraciul cu cele trei anexe ale sale, ploconul bairamului şi birurile 
pentru trebuinţele interne, a contopit impozitele personale în unul singur, perceput în câte patru sferturi pe an. 
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În hrisovul moldovenesc de la 1734, era obicei ca o samă de boieri, adică de la vel logofăt până la vel stolnic, 
să fie nesupăraţi de dajdia vistieriei; la fel, domnul a confirmat scutirea lor de vinărici, i-a scutit iarăşi de dijmărit. 

Tot în această perioadă C.Mavrocordat a acordat un şir de înlesniri la următoarele categorii: boierii ieşiţi 
din slujbe, descendenţii boierilor dregători care au fost împărţiţi în două categorii: neamuri şi măzâli: preoţii, 
mitropoliile, episcopiile şi mănăstirile. 

Ţăranii erau oameni fără proprietate rurală care munceau sau, după expresia vechilor documente, „se 
hrăneau” pe moşia altuia. Acei care se hrăneau pe moşii particulare aveau îndoite îndatoriri: către proprietar, 
pentru folosinţa pământului, dijma din bucate, din vin (vinărici), din stopi (desetină), din oi (oierit sau 
gorştină), iar către stat feluritele impozite în bani, natură şi prestaţii, personale şi pe avere. 

Acei care se hrăneau pe moşii domneşti, adică ale statului, nu aveau îndatoriri decât către stat. 
Aşadar, reforma fiscală a lui C.Mavrocordat se poate rezuma astfel: desfiinţarea văcăritului, cuniţei şi 

pogonăritului, sporirea venitului, desetinei şi gorştinei. 
Contopirea dărilor personale în una singură, scutirea de darea personală, de vinărici, desetină şi gorştină a 

boierilor dregători în funcţie, a celor ieşiţi din funcţie, a fiilor lor şi a descendenţilor de boieri; scutirea de 
dijmărit şi vinărici a descendenţilor de boieri – dregători mici (mazili); scutirea de darea personală a preoţilor 
şi mănăstirilor; supunerea la dări a tuturor celorlalte categorii care până atunci se bucurau de oarecare 
avantaje fiscale. Ceea ce fiscul pierdea de o parte trebuia să se compenseze din altă parte. Prea puţin din 
această reformă a rămas în vigoare sub urmaşii lui C.Mavrocordat [10].   

Următoarea perioadă la care ne vom referi este de la Constantin Mavrocordat la Regulamentul Organic. 
Angrenajul în care ţările române erau prinse faţă de Poartă anihilau cele mai bune intenţiuni ale unor Domni, 
cum a fost C.Movrocordat. Exigenţele nesfârşite ale turcilor împiedicau orice uşurări fiscale. În curând, s-a 
revenit deci la vechiul sistem, cu atât mai mult, cu cât principatele au avut de suferit, în mai multe rânduri, 
ocupaţii străine, şi el a persistat până la descătuşarea noastră de arbitrarul turcesc, prin Tratatul de la 
Adrianopol din 1829.  

În această perioadă vechea răspundere colectivă rămâne regulă. În Moldova avem tot atunci: sferturile, 
ajunse lunare, cu răsurile lor (zecimi adiţionale pentru lefuri), ajutorniţa cu răsurile ei şi dăjdiile mazililor şi 
ruptaşilor [11]. 

Vinăriciul pe vadra de vin. În Moldova, i se zicea vădrărit şi perceperea lui era prilej de multe „năpăşti" 
(asupriri). La 1756 Constantin Racoviţă vrea să supună o măsurătoare cinstită a vaselor cu cotul cu bour 
(pecetea statului) [12] după tipul depus la vistierie. 

Văcăritul desfiinţat de C.Mavrocordat există iarăşi în Muntenia – la 1752 şi în Moldova – la 1756. Se des-
fiinţează cu blestem în Moldova la 1758. 

Numai pentru Moldova, şi numai din a doua jumătate a sec. XVII-lea, avem urme documentare că dregătorii 
în loc de leafa aveau câte o parte din veniturile statului. Aceste prelevări ale dregătorilor s-au numit havaeturi [13]. 

În aşa mod, în prima fază a regimului turco-fanariot, sistemul fiscal a fost reorganizat şi modernizat, în 
scopul jefuirii sistematice a ţării. 

Impozitele erau percepute de slujbaşi din fondurile care se constituiau pe baza unor taxe suplimentare în 
Casa răsurilor. 

La un moment dat, sistemul de impunere a fost unificat, astfel încât fiecare contribuabil trebuia să plă-
tească o singură dare stabilită în ţidula de bir. Darea, fixată la 1740 la 10 lei, trebuia plătită în patru sferturi. 
Datorită abuzurilor administraţiei şi pretenţiilor mereu sporite ale Turciei, sistemul nu s-a putut respecta, 
astfel încât peste trei decenii s-a ajuns la 12 sferturi. Totodată, alături de vechile dări s-au introdus şi altele noi. 

Obligaţiile contribuabililor au crescut necontenit în măsura creşterii tributului. Astfel, între anii 1740-
1750 tributul aproape că s-a dublat, fapt care s-a reflectat automat în creşterea numărului de sferturi. 

Un aspect nou al organizării financiare constă în separarea vistieriei statului de cămara domnească.  
De privilegiile fiscale se bucurau boierii în funcţie. La 1783 Al.Mavrocordat i-a scutit nu numai de dijmărit 

(desetină şi gorştină) şi vădrărit, dar şi de oierit. Văduvele şi feciorii de boieri – dregători au reobţinut aceste 
privilegii în Moldova, la l783 [14]. 

Preoţii au fost impuşi iarăşi de la Constantin Mavrocordat încoace. La 1725 plăteau „bir preoţesc” şi 
ajutorinţă în Muntenia. În Moldova i-a scutit de ajutorinţă C.Moruzi, la 1780. 

Mitropoliile, episcopiile şi mănăstirile cele mari au fost impuse, mai întâi în Moldova, apoi în Muntenia, de 
Ştefan Racoviţă la 1764-1765, dar, în schimb, la 1769, li s-au reînnoit hrisoavele de milile ce le avuseseră [15]. 
Aceste mili constau mai ales din părţi din vinăriciul domnesc.  
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Se acordau avantaje fiscale şi altor categorii de locuitori, cu titluri de „breslaşi" sau „rupaşi”. De exemplu [16]: 
avantaje acordate unor ţărani, pentru a popula sau repopula ţara. Astfel, la 1740, Bârsanii aşezaţi la Putna şi 
Bacău dădeau „ruptă” o sumă anuală. 

La 1742, „spre adăogirea ţării”, Domnul Moldovei admite să se aducă străini care să plătească birul, 
deosebit de cislaşi, adică individual, fără răspundere colectivă. La 1752 acordă mari favoruri coloniştilor, iar 
la 1756 pe ţăranii fugiţi care se vor reîntoarce îi scuteşte de văcărit, cuniţă şi gorştina din oi. 

Cheltuielile ţării. Deşi documentele din a doua jumătate a sec. al XVIII-lea vorbesc despre „venitul vistieriei” 
şi „venitul cămăşii domneşti”, de fapt Domnul dispunea de toate încasările, iar cheltuielile se pot rezuma în 
trei posturi: către turci, ale curţii şi pensiile boierilor [17]. 

Făcând o generalizare a celor expuse până acum, observăm că îşi face apariţia un aşa element al finanţelor 
publice cum este bugetul. Astfel, putem vorbi despre sămile vistieriei, care, de fapt, nu trebuie înţelese ca ceea 
ce azi se zice buget, dar ele cuprindeau veniturile bugetare ale ţării, după natura lor, şi după cum au fost ele 
date la încasare după catastihile vistieriei, dar mai cuprind şi aplicarea bugetului la cheltuieli ca şi cum am 
avea un cont de gestiune, un bilanţ de descărcare, state de plăţi [18]. 

Cel dintâi domn, care a ţinut să dea samă divanului marilor boieri de natura veniturilor şi cheltuielilor 
ţării, a fost N. Vodă Mavrocordat în anul 1712. 

Axinte Uricariul ne povesteşte pe larg acest prim moment istoric al bugetului ţării [19].  
„Dacă s-a împlinit anul, de când a venit Neculai Vodă cu domnia, a chemat pe toţi boierii în casa cea 

mare, şi aducând catastihile vistieriei, le-a arătat câte dăjdii ori câte venituri domneşti s-au strâns la vistierie 
în acel an (1711 - 1712), a arătat şi catastihul de câte cheltuieli s-au făcut cu domnia nouă, câte s-au dat la 
obişnuitele dări ale ţării şi la alte cheltuieli, ce s-au făcut cu Vizirii, cu hanul şi cu Paşii ce veneau la Tighina”. 

Apare atunci întrebarea: „Cum era organizată activitatea principatelor (din punct de vedere financiar) 
până la acel an (1712)?” Despre o organizare financiară şi o îndrumare economică nici nu putea fi vorba, căci 
n-au existat şi, dacă ar fi existat sub o formă oricât de simplă, ne lipsesc complet registrele pentru socotelile 
vistieriei, din sec. XIV, XV, XVI, multe din sec. al XVII-lea. 

Lipsa documentelor se explică, pe de o parte, din cauza deselor năvăliri, prădăciuni şi incendii, la care 
erau supuse ambele principate, iar, pe de altă parte, şi lipsei de organizare a vistieriei, căci odată dările 
încasate, asupra lor facându-se plăţi şi dându-se socoteală de întrebuinţarea banilor, înregistrările făcute nu 
mai prezentau nici o valoare şi, deci, socoteau că nu mai era nici un interes pentru păstrarea socotelilor. Dar 
chiar dacă ele se păstrau, nu interesau decât pe Domn şi, în special, pentru cazurile când era reclamat la înalta 
Poartă. Reclamaţiile erau bazate totdeauna pe o rea administraţie şi registrele puteau face dovada hotărâtoare. 
Dacă însă erau în favoarea Domnului, ele se trimiteau sau le duceau la Constantinopol. Dacă însă Domnul nu 
se putea baza pe ele în apărarea sa, ele trebuiau să fie ascunse sau distruse; deci, şi într-un caz, şi în altul nu 
se mai putea da de urma lor [20]. 

Soarta principatelor româneşti dependente de Turcia şi având religia creştină a fost în atenţia imperiilor 
creştine vecine şi, în special, a Austriei şi Rusiei, dar dacă principatele vedeau în aceste state forţa care să le 
ajute să-şi recapete independenţa, imperiile vecine înţelegeau să le anexeze la propriul lor teritoriu [21]. 

Astfel, în cea de a doua fază a regimului turco-fanariot organizarea financiară se caracterizează prin 
realizarea unor progrese în direcţia separării vistieriei statului de cămara domnească. Activitatea financiară 
era condusă nemijlocit de către marele vistier care asigura încasarea dărilor, plata tributului, a slujbaşilor, 
precum şi a altor cheltuieli. S-au făcut anumiţi paşi în direcţia modernizării organizării sistemelor fiscale prin: 
repartizarea sarcinilor fiscale în funcţie de factorii economici şi geografici, instituirea unor unităţi fiscale 
identice (grupuri de gospodării), generalizarea remunerării dregătorilor. 

Veniturile directe proveneau din capitaţii şi ajutorniţe, iar cele indirecte – din diferite taxe (import, export). 
Contribuabilii se împărţeau în două mari categorii: bresle şi birnici. Dacă breslele se bucurau de un regim 

fiscal mai avantajos, birnicii (ţăranii liberi şi clăcaşii) erau obligaţi la plata tuturor dărilor (sume de bani, 
dijmărit pe stupi şi porci, oierit, vinărie). Dările în bani ale gospodăriilor ţărăneşti au sporit necontenit; dacă 
la jumătatea sec. al XVIII-lea birul era de 10 lei, în preajma revoluţiei de la 1821 a depăşit 200 lei. Unităţile 
impozabile se numeau liude şi erau compuse din câte cinci familii grupate după criteriul puterii economice. 
Posluşnicii şi scutelnicii nu aveau obligaţii faţă de stat, ci numai faţă de stăpânii lor. Înainte de 1821 ei 
reprezentau aproape 25% din numărul ţărănimii. Boierii veliţi erau scutiţi, în principiu, de dări, iar mazilii, 
târgoveţii, preoţii şi diaconii se bucurau de anumite scutiri. Fapt este că aproximativ 90% din impozite erau 
plătite de către familiile de birnici (cam 40% din populaţia impusă la începutul sec.XIX). 
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Cea mai mare parte a veniturilor vistieriei era destinată plătirii tributului. 
În cămara domnească intrau veniturile vămilor şi ale salinelor. Exista şi o cămară a doamnei alimentată 

din birul pe ţigani.  
O înţelegere secretă între împărăteasa Rusiei Ecaterina II şi împăratul Austriei Iosif II preconizau formarea 

unui stat românesc Dacia, dar care nu a mai fost realizat.  
Cu prilejul semnării Tratatului de la Erfurt (1808), ţarul Alexandru I a obţinut acordul lui Napoleon I cu 

privire la înglobarea la Rusia a principatelor române, a Daltei şi a nordului Dobrogei. Aflând despre pregătirea 
companiei împotriva Rusiei, ţarul s-a grăbit să încheie pace cu sultanul (Tratatul de la Bucureşti – mai 1812) [22]. 
Sultanul fiind greşit informat de dregătorii corupţi asupra situaţiei, cedează Rusiei teritoriul Moldovei dintre 
Prut şi Nistru, unde, conform recensământului din 1817 [23], românii alcătuiau 86%. Sultanul nu putea ceda 
ceea ce nu-i aparţinea şi însăşi Turcia declarase aceasta ceva mai înainte la Carlovitz, când, presată de poloni 
să le cedeze Moldo-Valahia, a răspuns că nu are dreptul de a face vreo cedare teritorială, deoarece capitulaţiile 
nu-i confereau decât un drept de 

 

suzeranitate. Astfel, Basarabia a fost smulsă de la Moldova şi anexată 
Imperiului Rus [24]. 

Anexând Basarabia, Imperiul Rus îşi dădea seama că inocularea imaginii de „eliberatoare” a Rusiei şi 
exercitarea unei politici subtile de deznaţionalizare a populaţiei băştinaşe, de exploatare colonială necesită 
alte metode de conducere comparativ cu metodele aplicate în guberniile centrale.  

De aceea, în primele sale legi cu privire la provincia cucerită Rusia a recunoscut caracterul juridic specific 
al ei, aplicând temporar atât în domeniul dreptului public, cât şi al dreptului privat vechile obiceiuri şi legi 
ale Moldovei. 

Alexandru I a dat Basarabiei în primii ani ai anexiunii o autonomie destul de largă. Imperiul ţarist a fost 
nevoit să ţină seama de situaţia internă a provinciei noi anexate, care era ruinată de războiul îndelungat, de 
modul de gândire şi de moravurile populaţiei româneşti din stânga Prutului, care se deosebeau de supuşii mai 
vechi ai Imperiului şi de predispoziţiile românilor din dreapta Prutului, de o eventuală reacţie a acestora din 
urmă, în cazul promovării de către ţarism a unei politici mai dure, mai rigide faţă de consângenii lor din 
Basarabia [25]. Cu toate acestea, cursul de bază al ţarismului în organizarea administrativă a provinciei era 
îndreptat spre introducerea treptată în ea a administrării guberniale, a răspândirii legislaţiei ruse şi a sistemului 
financiar rus [26]. 

Pentru a avea susţinere socială şi a împiedica emigrările în Moldova, Legea (expusă în textul originar sub 
denumirea de „Pravilele guvernării vremelnice a Basarabiei”), sau „Aşezământul obrozovania oblastei 
Basarabia (1818)” [27], a prevăzut pentru locuitorii Basarabiei următoarele privilegii: 

1. Scutirea pe timp de trei ani de orice capitaţie şi rentă funciară plătită statului (§ 22). 
2. Scutirea de serviciul militar (§ 23).  
Istoriografia sovietică a prezentat aceste înlesniri ca drept ce are grijă pentru ridicarea bunăstării popula-

ţiei [28], trecând sub tăcere scopurile adevărate ale ţarismului şi urmările acestora pentru dezvoltarea social-
economică a ţinutului. În realitate, motivele declaraţiei de scutire se aflau în imposibilitatea populaţiei de a 
mai presta impozite după cei şase ani de ocupaţie rusă în timpul căreia, conform calculelor oficiale, impozitele 
directe, dările şi prestaţiile au crescut de trei ori în comparaţie cu perioada anterioară a ocupaţiei ruse [29]. 
Înlesnirile acordate nu au uşurat situaţia locuitorilor provinciei, deoarece indirect impozitele au fost încasate 
permanent. 

Conform calculelor oficiale ale Ministerului de Interne al Imperiului Rus, o familie de ţărani care avea o 
pereche de boi primea în folosinţă 6 desetine de pământ şi trebuia să îndeplinească o clacă de 12 zile, dar 
volumul lucrărilor, fiind stabilit şi foarte mare, putea fi îndeplinit în 40 zile, la care se mai adăugau 4 zile de 
muncă la construcţii şi reparaţii, 4 zile la transportare, 2 zile la cărat lemne şi 2 zile la reparaţia iezăturilor şi 
podurilor, deci în total 52 zile. Afară de aceste prestaţii, ţăranii plăteau şi zeciuiala din produse. Ţăranii 
dependenţi erau datori să plătească următoarele dări faţă de stat: birul, zeciuiala din oi, zeciuiala din miere şi 
din porci, vădrăritul şi pogonăritul, fiind impuşi şi la prestări în muncă. 

M.Adauge, în articolul „Istoria şi faptele”, analizând înlesnirile acordate de guvernul ţarist populaţiei 
Basarabiei, concluzionează că Imperiul Rus, care nu avea date precise referitor la numărul populaţiei, dezvolta-
rea economică şi bogăţiile naturale ale ţinutului, a concesionat perceperea impozitelor persoanelor particulare [30]. 

De acest drept se bucurau, de obicei, negustorii ruşi şi ucraineni. Concesionarea impozitelor a avut urmări 
negative pentru populaţie, deoarece era mai mult abuzivă decât sistemul prestării centralizate. Prin urmare, 
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de mult lăudatele înlesniri nu s-a bucurat populaţia băştinaşă, ele nu corespundeau intereselor naţionale şi 
apărau interesele Imperiului. Care erau scopurile adevărate ale ţarismului şi cât de mult tindea să „îmbună-
tăţească” situaţia reală a populaţiei poate fi uşor de urmărit prin decizia de la 14 septembrie 1815 a Consiliului 
de Miniştri, decizie conform căreia locuitorii Basarabiei au fost impuşi la aceleaşi impozite ca pe timpul 
dominaţiei turceşti [31]. În comitetul pentru stabilirea impozitelor au fost incluşi cei mai onorabili boieri din 
Basarabia, dar care sub diverse motive s-au eschivat să participe. Refuzul lor a fost de fapt un protest tacit, o 
neîmpăcare cu trista realitate. 

Pentru a-şi continua intenţiile, şi anume: a introduce în Basarabia instituţiile administrative de tip rus, 
Alexandru I, în instrucţiunile sale, anexate la rescriptul din 29 aprilie 1816 către Bahmetiev, atrăgea atenţie 
că pentru Basarabia este necesară o cârmuire specială în conformitate cu legile ei băştinaşe, cu moravurile şi 
obiceiurile ei, indicând că membrii comisiei de elaborare a legii speciale pentru Basarabia urmează să se 
călăuzească de aşezămintele ocârmuirii Finlandei, Poloniei şi Georgiei [32]. Astfel, a fost adoptată o nouă 
lege cu denumirea „Aşezământul obrazovania oblastei Basarabiei” („Aşezământul constituirii regiunii Basarabia”) 
care a fost promulgată la 29 aprilie 1818 de însuşi Alexandru I în cadrul vizitei sale la Chişinău. 

Conform acestui Aşezământ, provincia şi-a păstrat drepturile sale în domeniul colectării impozitelor şi 
taxelor locale. Sumele statului percepute din provincie aveau o destinaţie dublă: 

1) unele erau destinate pentru provincie;  
2) altele erau atribuite la veniturile generale ale statului. 
Divizarea se făcea în felul următor. După acoperirea tuturor cheltuielilor destinate provinciei în conformitate 

cu bugetul, din suma rămasă 9/10 mergea în folosul veniturilor generale ale statului, iar 1/10 era destinată 
necesităţilor locale [33]. Felul după cum au fost repartizate veniturile Basarabiei este încă un argument, care 
ne permite să concluzionăm că în 1818 jugul otoman a fost înlocuit cu cel rusesc, dar care era cu mult mai 
împovărător pentru populaţia băştinaşă, deoarece prestaţiile plătite faţă de ruşi erau cu mult mai mari, com-
parativ cu obligaţiile prestate turcilor. În prima jumătate a sec. al XVIII-lea, când gradul de dependenţă 
economică a Moldovei faţă de Poartă s-a intensificat, în Imperiul Otoman se duceau 62,4% din toate dările 
de stat strânse în ţară [34]. 

Nici introducerea organelor de zemstvă în Basarabia nu a îmbunătăţit situaţia financiară în acest teritoriu. 
Înfiinţarea acestor organe (de zemstvă) în Basarabia a avut loc mai târziu decât în alte gubernii ale Imperiului 
Rus. Aceasta se explica prin nehotărârea ministrului de interne vis-à-vis de chestiunea înfiinţării zemstvelor 
în Basarabia, care ar fi însemnat o atragere mai largă a băştinaşilor la administrare [35]. 

Prin introducerea acestor organe se demonstrează încă odată care a fost tendinţa reală a Imperiului cu 
privire la acest teritoriu. 

După cum relatează P.Gh. Gore în lucrarea „Autoadministrarea şi zemstvoul”, printre membrii adunării 
zemstvoului gubernial erau o mulţime de soldaţi analfabeţi din alte gubernii străine, care cunoşteau Basarabia 
tot atât de bine cum o cunosc locuitorii insulelor Fidji [36]. 

Dar, după cum relatează în continuare autorul, zemstvoul şi-a făcut datoria în Basarabia cum a ştiut să şi-o 
facă şi cum a putut. 

De n-ar fi existat zemstvoul, noi n-am fi avut unde să ridicăm chestia despre necesitatea introducerii în 
şcolile noastre a limbii materne, să aducem aminte guvernului despre particularităţile noastre, că avem un 
trecut al nostru propriu şi că poporul nostru este şi el un popor deosebit [37]. 

În cele din urmă dorim să menţionăm că nu în zadar am ţinut să relatăm despre evoluţia finanţelor publice 
până la momentul când a avut loc Unirea Principatelor, deoarece după această dată semnificativă şi pentru 
Moldova, după cum atestă mai mulţi autori, începe o nouă perioadă în istoria ţării, şi anume: formarea 
statului naţional român şi a sistemului de drept modern, care deja include un şir de modificări esenţiale, noi 
acte normative ce au tangenţă şi cu finanţele publice, şi care pot face un obiect de studiu separat. 
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PROBLEMELE RĂSPUNDERII CIVILE PENTRU ÎNTÂRZIERE  

ÎN TRANSPORTUL AERIAN DE PASAGERI 

Iurie MIHALACHE 

Catedra Drept al Antreprenoriatului 
 
Les retards dans le transport aérien sont très fréquents aujourd’hui. Dans la législation nationale la responsabilité 

civile pour les retards des aéronefs est mal stipulée. Conformément à la Convention de Varsovie de 1929 pour l’unifica-
tion de certaines règles relatives au transport aérien, le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard 
dans le transport aérien de passagers et de bagages. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé 
par un retard, s’il prouve que, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient s’imposer raisonnable-
ment  pour éviter le dommage, ou s’il leur était impossible de les prendre.  

 
 
Un aspect ce trezeşte largi discuţii la etapa contemporană vizează întârzierile curselor aeriene. Exactitatea 

şi rapiditatea sunt principalele criterii după care pasagerii se orientează la alegerea transportului aerian ca 
mijloc de deplasare pentru ei. Spre exemplu, dacă pasagerul s-a pregătit la o conferinţă care se va desfăşura 
dimineaţa, însă el ajunge, din cauza amânării cursei, tocmai a doua zi la destinaţie, cum ar putea fi evaluată 
în acest caz dezonoarea sa?  

În literatura de specialitate, problema întârzierilor în transportul aerian de pasageri şi bagaje a fost 
cercetată de doctrinari europeni ca: A.Picovschi, J.Magdélenat, H.Drion, M.Milde etc., ruşi – Н.Остроумов, 
В.Залесский, В.Молчанов etc., români – Gh.Stancu, O.Capăţână, S.Stănilă etc. Deşi analize în acest domeniu 
au fost realizate, totuşi se cer eforturi suplimentare în vederea înţelegerii şi aplicării corecte a legislaţiei inter-
naţionale în cazurile practice care apar. Actualitatea temei abordate reiese din faptul că, în ultimii ani, traficul 
aerian cunoaşte o dublare a activităţii sale la fiecare 5 ani [1], iar litigiile axate pe întârzierile în transportarea 
pasagerilor şi a bagajelor devin tot mai frecvente. Actualmente, în Republica Moldova nu există un cadru nor-
mativ adecvat în vederea tragerii la răspundere civilă a cărăuşului aerian pentru întârzierile cauzate pasagerilor 
şi bagajelor acestora, de aici şi importanţa efectuării acestei investigaţii. Ca urmare, scopul propus în articol 
este de a evidenţia problemele care există în legislaţia naţională şi de a înainta unele propuneri de lege ferenda.  

Majoritatea companiilor aeriene indică asupra faptului că orele de decolare şi de aterizare sunt aproximative 
şi nu sunt garantate: spre exemplu, în biletul emis de compania aeriană X, la pct.9 din condiţiile contractului 
este prevăzut că „transportatorul se angajează să depună eforturi pentru a transporta pasagerul şi bagajul 
cu toată promptitudinea rezonabilă cerută. Orele indicate în orarii sau în altă parte nu sunt garantate şi nu 
fac parte din acest contract. Transportatorul poate să-şi substituie fără preaviz alţi transportatori sau să 
utilizeze alte avioane şi poate să modifice sau să suprime, în caz de necesitate, escalele prevăzute în bilet. 
Orarele pot fi modificate fără preaviz”.  

În lucrările sale de specialitate, autorul В.В.Залесский critică o asemenea poziţie a transportatorului, 
susţinând că în aşa mod condiţiile contractului ar fi inechitabile în raport cu pasagerul. Dânsul argumentează 
că o clauză contractuală tip este lipsită de efecte juridice dacă prejudiciază disproporţionat, contrar principiilor 
bunei-credinţe, cealaltă parte a contractului. Pasagerul ar deveni astfel pentru transportator „sursă de venit 
fără drepturi” [2,3]. O opinie diferită aparţine profesorului Н.Остроумов, potrivit căreia companiile aeriene 
sunt în drept să indice că orarele şi traseele lor sunt aproximative şi nu sunt garantate reieşind din postulatul 
dreptului aerian că comandantul aeronavei este în drept singur să ia deciziile cu referire la zbor, decolare şi 
aterizare, în scopul protejării vieţii şi sănătăţii persoanelor [4]. Practica judiciară internaţională reiese din 
faptul că transportatorul care nu a prevăzut toate măsurile de precauţie în transportul pasagerilor poartă răs-
pundere pentru întârziere, indiferent de dispoziţiile inserate în biletul de călătorie [5].  

În ceea ce ne priveşte, afirmăm că, având rolul de consumator, pasagerul se află într-o anumită dependenţă 
faţă de transportator, justificându-şi calificativul de „parte slabă a contractului”. Companiile aeriene, având 
un mare număr de clienţi, nu sunt în stare de a negocia clauzele contractuale cu fiecare pasager în parte, motiv 
pentru care contractul de transport aerian de pasageri şi bagaje este un contract de adeziune [6,7]. Pasagerul 
este practic lipsit de libertatea de a alege, fiind nevoit de a accepta transportatorul şi regulile impuse de acesta. 
Prin urmare, ne raliem opiniei autorului В.В.Залесский şi considerăm că condiţiile pe care companiile aeriene 
le inserează în biletele de călătorie sunt abuzive şi urmează a fi lipsite de efecte juridice. Ca temei aducem 
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prevederile art.4 alin.(2) din Legea privind protecţia consumatorilor: „Orice clauză din contractul încheiat 
între agentul economic şi consumator ce limitează răspunderea agentului economic sau îl exonerează de 
această răspundere, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie, este abuzivă şi se consideră nulă” [8]. 
Dispoziţii similare le găsim la art.716 din Codul civil.  

O prevedere reuşită sub acest aspect este stipulată şi la art.992 alin.(3) din Codul civil, şi anume: „Pasagerul 
poate rezilia contractul şi atunci când este previzibil că vor avea loc întârzieri în comparaţie cu timpul şi 
durata convenită. În aceste cazuri, nu se naşte obligaţia de despăgubire”. Asemenea prevedere legală în 
transportul de persoane este binevenită şi are ca scop o mai bună protecţie a drepturilor pasagerilor în situaţia 
întârzierilor care devin cunoscute din timp. 

Un aspect care necesită reglementare în legislaţia naţională se referă la achitarea amenzii pentru fiecare 
oră de întârziere a transportatorului aerian. Potrivit art.27 alin.(2) al Legii privind protecţia consumatorilor, 
în cazul încălcării termenelor stabilite de începere şi finalizare a prestării serviciului, prestatorul achită 
consumatorului pentru fiecare oră depăşită o penalitate în mărime de 10% din preţul serviciului. Reclamaţiile 
consumatorului nu vor fi satisfăcute doar dacă pasagerul va face dovada că întârzierea s-a produs din motive 
de forţă majoră. Pentru mai multă claritate, concretizăm că prin preţul serviciului se are în vedere preţul 
biletului [8]. Analizând prevederile Legii privind protecţia consumatorilor în contextul aplicării acestora la 
răspunderea din transportul aerian de pasageri, am dedus că acestea sunt prea generale, cu aplicare nediferenţiată, 
fiind în acelaşi timp prea exigente în raport cu transportatorul, aşa cum este, spre exemplu, regula de la art.27 
alin.(2), în temeiul căreia transportatorul ar fi obligat la plata unei penalităţi în mărime de 10% din preţul 
biletului pentru fiecare oră depăşită. Mai reuşite sub acest aspect sunt reglementările din Codul transportului 
feroviar [9] şi cele din Proiectul Codului transportului naval intern al Republicii Moldova [10]. Astfel, 
pentru plecarea sau sosirea trenului cu întârziere, calea ferată plăteşte călătorului o amendă în mărime de 3% 
din costul călătoriei pentru fiecare oră de întârziere, dar care nu va depăşi costul biletului (art.150 alin.(1) din 
Codul transportului feroviar). O reglementare similară găsim şi în art.115 alin.(2) din Proiectul Codului 
transportului naval intern al Republicii Moldova. În ambele cazuri, transportatorul va putea fi eliberat de 
plată dacă va face dovada că întârzierea a avut loc ca urmare a unui caz de forţă majoră, a înlăturării unor 
defecţiuni ale mijloacelor de transport sau a altor împrejurări independente de transportator. În Codul aerian al 
Federaţiei Ruse, spre exemplu, pentru întârzierea în transportul de pasageri, transportatorul achită o amendă 
în cuantum de 25% din mărimea salariului minim stabilit pe ţară pentru fiecare oră de întîrziere. Prevederi 
similare se conţin şi în legislaţia aeriană a altor state.  

Făcând o analiză a jurisprudenţei naţionale în litigiile ce ţin de întârziere sau anulare a rutei, constatăm că, 
spre regret, companiile aeriene naţionale nu prevăd răspunderea lor pentru întârziere în biletele de călătorie 
pe care le emit, iar legislaţia aeriană sub acest aspect în Republica Moldova lipseşte cu desăvârşire. Totodată, 
am estimat că, în majoritate, cererile reclamanţilor sunt axate asupra compensării unui prejudiciu material şi 
moral sporit, fără a fi solicitate însă despăgubiri pentru ora concretă de întârziere, după modelul jurisprudenţei 
internaţionale.  

O altă problemă a legislaţiei naţionale se referă la repararea prejudiciilor pe care le-au suferit pasagerii. În 
acest context, remarcăm că în toate statele prejudiciile care se compensează pasagerilor „victime” ale întârzie-
rilor curselor aeriene sunt de două tipuri: prejudicii identice pentru toţi pasagerii, a căror reparare poate lua 
forma unei asistenţe sau a unei luări în sarcină, standardizate şi imediate (de exemplu, amendă pentru fiecare 
oră de întârziere, răcoritoare, masa, cazarea la hotel şi apeluri telefonice), şi prejudicii individuale, cu înţeles 
de daună, care fac obiectul unei despăgubiri de la caz la caz şi la care ne vom referi în cele ce urmează. 
Potrivit art.988 alin.(2) CC RM, răspunderea transportatorului pentru prejudiciile care rezultă din întârziere 
este exclusă dacă altfel nu s-a convenit în mod expres sau dacă transportatorul nu a acţionat cu intenţie sau 
din culpă gravă. Astfel, leguitorul instituie ca fiind regulă nerăspunderea transportatorului pentru prejudicii, 
ca excepţie fiind răspunderea, şi numai dacă este prevăzută în lege sau contract. Problema generală care 
apare în legătură cu acest alineat este că Codul civil exclude răspunderea transportatorului pentru prejudiciile 
care rezultă din întârziere, iar legislaţia aeriană a Republicii Moldova, Codul transportului feroviar, Codul 
navigaţiei maritime comerciale, Codul transporturilor auto şi Regulamentul transporturilor auto de călători 
şi bagaje lasă fără nici o reglementare acest aspect. Totodată, apare şi întrebarea: care prejudicii le-a avut în 
vedere legiuitorul ca fiind exluse? Făcând o analiză a practicii judiciare naţionale pe litigiile ce ţin de transportul 
aerian, am ajuns la concluzia că, în majoritatea cazurilor, reclamanţii prin prejudiciu înţeleg compensarea 
prejudiciului moral, pe care o cer prin sume fabuloase, pentru diferite inconveniente în legătură cu zborul, 
dar şi a unor cheltuieli materiale cum sunt restituirea costurilor de cazare, hrană, deplasare etc. Astfel, într-un 
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caz de întârziere a rutei cu 20 de ore, instanţa a dispus, la cererea reclamantului, achitarea unui prejudiciu 
moral în mărime de 17920 lei şi a celui material în mărime de 141 dolari în valută naţională [11]. Într-o situaţie 
de anulare a rutei instanţa a dispus achitarea în favoarea pasagerului a prejudicului material, refuzând să 
dispună şi compensarea suferinţelor morale avute de pasager [12]. Într-o altă speţă, în refuzul de a compensa 
prejudiciul moral pentru pierderea bagajelor, Curtea de Apel îşi motivează decizia prin faptul că prejudiciul 
moral cauzat prin lezarea drepturilor patrimoniale se plăteşte numai în cazurile prevăzute de lege, iar compen-
sarea prejudiciului moral pentru situaţiile de pierdere a bagajului în timpul călătoriei cu aeronava nu este 
prevăzută de legislaţie. Curtea Supremă de Justiţie, luând o hotărâre diferită, motivează că temeiurile com-
pensării prejudiciului moral pentru situaţiile de pierdere a bagajului în timpul călătoriei aeriene reies din 
Legea privind protecţia consumatorilor [13], adică pasagerul fiind consumator urmează a i se compensa suma 
prejudiciului moral. Într-o altă speţă, pentru pierderea bunurilor din bagaj şi incoveniente create de întârziere, 
instanţa a dispus achitarea în beneficiul pasagerului, pe lângă cheltuielile materiale şi de asistenţă juridică, a 
prejudiciului moral în sumă de 3000 de lei [14].  

Ţinând cont de aceste constatări, în vederea instituirii sarcinii probaţiunii cauzelor întârzierii anume pe 
seama transportatorului şi nu a pasagerului, cum este prevăzut în redacţia actuală a Codului civil al Republicii 
Moldova, propunem reformularea art.988, prin excluderea alineatului (2) şi extinderea alineatului (3) la urmă-
torul conţinut: „Cărăuşul este răspunzător pentru întârzierile în transportul de pasageri. Mărimea despăgubirii 
este stabilită prin legi speciale şi nu poate fi exclusă sau limitată prin contract”. 

Totodată, atenţionăm că actuala prevedere din Codul civil nu este în corespundere cu dispoziţiile Conven-
ţiei de la Varşovia din 1929 [15] şi ale Convenţiei de la Montreal din 1999 (Republica Moldova nu este parte 
la această Convenţie) [16], acte normative speciale în planul răspunderii civile a transportatorului aerian. 
Potrivit art.19 din ambele convenţii, „transportatorul e răspunzător de dauna adusă în urma unei întârzieri 
în transportul aerian al călătorilor, al bagajelor sau al mărfurilor” şi, în continuare, „transportatorul nu e 
răspunzător dacă dovedeşte că …”. Mai subliniem că prevederea Codului civil este în contradicţie cu Regu-
lamentul CE nr.2027 din 1997 [17] şi Regulamentul CE nr.261 din 2004 [18].  

În această ordine de idei, este cazul să menţionăm şi contradicţiile apărute în plan internaţional: faptul că 
Curtea de Justiţie a Comunităţii Europene a fost sesizată de International Air Transport Association (IATA) 
cu problema de drept ce se referă la compatibilitatea prevederilor Regulamentul CE nr.261 din 2004 cu cele 
ale Convenţiei de la Montreal din 1999 cu privire la răspunderea transportatorilor aerieni în caz de refuz de 
îmbarcare şi de anulare sau întârziere importantă a zborurilor. Curtea de Justiţie a considerat că Convenţia de 
la Montreal şi Regulamentul CE nr.261 din 2004 nu conţin dispoziţii contradictorii, ci complementare, întrucât 
Convenţia de la Montreal armonizează anumite reguli care guvernează transportul aerian internaţional, dar 
această armonizare nu priveşte totuşi toate aspectele susceptibile să existe în caz de întârziere. Ca urmare, 
Regulamentul CE nr.261 din 2004 adaugă anumite exigenţe minimale în privinţa serviciilor pe care transpor-
tatorii le datorează pasagerilor pe durata întârzierii [19]. Astfel, potrivit Regulamentului, în caz de întârzieri 
pasagerilor trebuie să li se ofere asistenţă (hrană, băutură, facilităţi de comunicare şi o cameră de hotel pentru 
a petrece noaptea, dacă este cazul), chiar dacă întârzierea (sau anularea) este cauzată de împrejurări extraordi-
nare sau de un caz de forţă majoră. Pe lângă aceste sarcini, operatorul de transport aerian mai are obligaţia de 
a-i informa pe pasageri despre drepturile lor în baza acestui Regulament.  

În fine, în situaţia în care în Republica Moldova nu există o legislaţie specială în domeniul răspunderii 
civile a transportatorilor aerieni, răspunderea acestora pentru întârziere în spaţiul naţional rămâne fără acoperire 
legală. Deşi în Codul civil şi în Legea privind protecţia consumatorilor reglementări generale există, acestea nu 
sunt ajustate spre a fi aplicate întârzierilor în transportul aerian de pasageri. În concluzie, având ca exemplu 
şi urmând modelul Convenţiei de la Montreal din 1999, luând în consideraţie reglementarea întârzierilor din 
legislaţia Uniunii Europene, dar şi a statelor ex-sovetice, propunem emiterea prin hotărâre de Guvern a unor 
reguli naţionale, şi anume: „Regulamentul privind măsurile de răspundere antrenate cărăuşului aerian pentru 
refuzul de îmbarcare, anularea sau întârzierea zborului în transportul de pasageri, bagaje şi mărfuri”.  

În scopul protejării intereselor pasagerilor, în textul Regulamentului Guvernul va trebui să stabilească 
limitele răspunderii transportatorului aerian pentru fiecare oră de întârziere, după modelul legislaţiei maritime, 
navale şi feroviare naţionale. Totodată, în vederea ajustării legislaţiei naţionale la cea comunitară, mai este 
necesar de a fi reglementate condiţiile şi modul de acordare a unei asistenţe gratuite pasagerilor, în situaţia 
întârzierilor importante sau anulării rutelor aeriene, sub formă de hrană, băutură, linii telefonice de comu-
nicare, cameră la hotel pe timp de noapte etc., iar companiilor aeriene să le revină obligaţia de a-i informa pe 
pasageri despre drepturile lor în baza acestui Regulament.  
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CONSIDERAŢII PRIVIND DREPTUL INTERNAŢIONAL INVESTIŢIONAL 
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Catedra Drept Internaţional şi Drept al Relaţiilor Economice Externe 
 
Many countries attract foreign investment in the economy. The rules of law governing the movement of capital 

formed international investment law. One of the very important questions in the field of investment law concerned the 
expropriation of foreign property. The rules on expropriation of foreign investment are comprised in the so colled the 
minimum international standard: first-expropriation must be for a public purpose; second- even when expropriation is 
for a public purpose, it must be accompanied by payment of compensation for the full value of the property – or, as it is 
often expressed, “prompt, adequate and effective compensation”. These rules known as customary law are included in 
the content of treaties for the protection of investments. 

 
 
În dreptul contemporan se conturează formarea unor reguli referitoare la mişcările de capital, cu alte 

cuvinte – a unui drept internaţional investiţional. 
Totalitatea normelor, care reglementează relaţiile economice interstatale privind investiţiile, formează 

dreptul internaţionale investiţional. 
Obiectul de reglementare în acest caz sunt investiţiile de orice tip şi în oricare formă (directe, de portofoliu, 

capital creditar)*, climatul investiţional, regimul întreprinderilor cu capital străin, hârtiile de valoare, dreptul 
de proprietate asupra lor ş.a. 

În Carta drepturilor şi îndatoririlor economice ale statelor [1] se conţine precizarea că fiecare stat are dreptul, 
decurgând din suveranitatea sa permanentă asupra resurselor naturale şi activităţilor economice, de a reglementa 
investiţiile străine şi de a exercita autoritatea asupra acestor investiţii, în limitele jurisdicţiei sale naţionale, în 
concordanţă cu legile şi reglementările sale şi în conformitate cu obiectivele şi priorităţile sale naţionale. 

Astfel, statul are dreptul exclusiv să autorizeze şi să reglementeze investiţiile străine, iar atunci când inte-
resele lui necesită, statul poate încuraja investiţiile străine recurgând la legislaţia sa internă sau la convenţii 
bilaterale, care să stabilească un cadru juridic general al acestora. 

Relaţiile investiţionale interstatale se reglementează, de cele mai dese ori, de tratatele bilaterale, care pot 
avea denumiri diferite: tratate, convenţii sau acorduri pentru promovarea, protecţia şi garantarea reciprocă a 
investiţiilor ş.a. 

Între ţările lumii au fost încheiate peste 1330 de astfel de acorduri, fapt care denotă o largă răspândire a 
lor [2]. În 1992 BIRD şi FMI au editat o culegere care conţine principalele prevederi ale tratatelor investiţionale. 
De regulă, conţinutul lor cuprinde aşa întrebări ca: stabilirea regimului juridic al investiţiilor străine (de cele 
mai dese ori se acordă regimul naţional); sistemul de protecţie, securitate şi garanţii pentru investiţiile străine; 
ordinea rezolvării disputelor între investitorul străin şi statul contractant. 

În prezent nu există un sistem universal centralizat care ar stabili ordinea efectuării investiţiilor străine. 
Există însă tendinţe spre crearea unui mecanism multilateral de reguli privind investiţiile străine, în special a 
unificării regimurilor investiţionale, a universalizării regulilor de acceptare şi protecţie a investiţiilor străine.** 
Tendinţa creării unui mecanism multilateral privind investiţiile îşi găseşte reflectare în crearea diferitelor 
„coduri de conduită” şi a altor acte similare. Aşa, de exemplu, este cunoscut Codul liberalizării mişcării 
                                                 
* Tratatul de la Roma din 1957 despre crearea Comunităţii Economice Europene a proclamat libera circulaţie a capitalurilor  ca bază 
fundamentală a cooperării economice. Ulterior, în cadrul comunităţii, au fost adoptate multiple acte care serveau juridic libera circulaţie a 
capitalurilor între ţările membre CEE, precum şi cu ţările în curs de dezvoltare;   investiţiile directe – sunt investiţiile în obiecte 
economice, care îi dau investorului dreptul să participe la efectuarea controlului efectiv şi administrarea întreprinderii; investiţiile de 
portofoliu – varietate a investiţiilor financiare, care se manifestă prin introducerea banilor în pachetul (portofoliu) de diferite hârtii de 
valoare în scopul creşterii venitului şi diminuării riscului economic, cu orientarea de a avea dividende şi profit; capital creditar – sunt 
investiţii în formă de credite internaţionale private şi de stat, care se folosesc de către statele primitoare pentru acoperirea deficitului 
bugetar, crearea infrastructurii de producţie, dezvoltarea legăturilor economice externe.  
** În 1965 a fost încheiată Convenţia de la Washington (a intrat în vigoare în 1966) privind ordinea rezolvării diferendelor investiţionale 
între state şi persoanele străine. Ea prevede stabilirea de facilităţi pentru rezolvarea disputelor între investitori şi state, prin conciliere 
şi arbitraj. În corespundere cu această Convenţie, sub egida BIRD a fost creat Centrul Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor 
privind Investiţiile (CIRDI). 
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capitalurilor adoptat în cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. Acest Cod este obli-
gatoriu pentru statele membre ale organizaţiei şi constă din trei părţi: obligaţia statelor părţi de a nu introduce 
noi restricţii referitoare la circulaţia capitalurilor; ordinea notificării în cazurile aplicării măsurilor restrictive 
(din considerente de securitate); lista operaţiunilor investiţionale care urmează a fi liberalizate. În 1992 BIRD 
a adoptat „Principiile directoare privind regimul investiţiilor străine”. În cadrul Organizaţiei colaborării 
economice din Asia şi Pacific în 1994 a fost adoptat „Codul benevol” al investiţiilor străine directe, în care 
sunt formulate următoarele principii investiţionale: 

 atitudine nediscriminatorie faţă de ţările donatoare; 
 minimalizarea restricţiilor; 
 neadmiterea exproprierii fără compensare; 
 asigurarea înregistrării şi convertirii; 
 înlăturarea barierelor la transferul capitalului; 
 excluderea dublei impuneri; 
 respectarea de către investitor a normelor şi regulilor de aflare pe teritoriul ţării; 
 asigurarea intrării-ieşirii personalului străin; 
 rezolvarea diferendelor pe calea negocierilor sau prin arbitraj. 
În cadrul CSI în 1993 a fost încheiat Acordul multilateral privind colaborarea în domeniul activităţii 

investiţionale. Regimul prevăzut în Acord nu se răspîndeşte asupra statelor terţe. Părţile îşi acordă reciproc 
regimul naţional în toată activitatea investiţională, se obligă să colaboreze în elaborarea şi realizarea politicii 
investiţionale concordate. Una dintre direcţiile de colaborare este aproprierea legislaţiei referitoare la activi-
tatea investiţională. Este prevăzut un nivel înalt de protecţie a investiţiilor şi nu numai de naţionalizare. 
Investitorii au dreptul la despăgubiri, inclusiv a venitului ratat, pricinuit în rezultatul acţiunilor ilegale ale 
organelor de stat şi ale persoanelor cu funcţie de răspundere. Suplimentar a fost adoptată Convenţia privind 
drepturile investitorilor din 25 martie 1997, care garantează drepturile lor. 

Agenţia Multilaterală pentru Garantarea Investiţiilor (AMGI). În octombrie 1985 a fost încheiată 
Convenţia de la Seul, în baza căreia s-a creat Agenţia Multilaterală pentru Garantarea Investiţiilor (AMGI). 
Principalul scop al Agenţiei este de a oferi un mecanism multilateral de asigurare a investiţiilor, complementar 
schemelor naţionale, regionale şi private de asigurare a investiţiilor, fiind astfel atenuate temerile privind 
riscurile necomerciale (interzicerea transferului valutei, naţionalizarea şi alte forme de expropriere, război, 
revoluţie, dezordine socială pe teritoriul statului). 

Agenţia are capacitate juridică internaţională. Din punct de vedere organizatoric, Agenţia este în legătură 
cu BIRD. Membri ai Agenţiei sunt peste 120 de state, numai statele membre ale BIRD. Administrarea 
Agenţiei este efectuată de Consiliul Guvernatorilor (câte un guvernator şi un locţiitor al guvernatorului de la 
fiecare stat), Consiliul Administrativ din 12 membri, numiţi de Consiliul Guvernatorilor şi Preşedinte, numit 
de Consiliul Administrativ pe un termen nedeterminat. 

Capitalul social al Agenţiei se repartizează între statele membre grupate în două categorii: statele dezvol-
tate (60% de capital în sumă) şi ţările în curs de dezvoltare (40% de capital în sumă). Se garantează investiţiile 
directe ale persoanelor fizice şi juridice ale statelor din prima categorie pe teritoriul statelor din categoria a 
doua. Între Agenţie şi statele membre deţinătoare de investiţii se încheie acorduri de protecţie şi garantare a 
investiţiilor. 

Garanţiile se oferă investitorilor privaţi; din aceste considerente Agenţia încheie cu investitorul privat 
contractul corespunzător. În cazul apariţiei riscului de asigurare, Agenţia plăteşte suma respectivă şi, ulterior, 
pretenţiile investitorului privat faţă de statul deţinător de investiţii trec la Agenţie. Neînţelegerea sau disputa 
între investitorul străin şi statul deţinător de investiţii se transformă în diferend internaţional. Merită atenţie 
faptul că părţi ale diferendului nu sunt două state, dar un stat şi o organizaţie internaţională – Agenţia 
Multilaterală pentru Garantarea Investiţiilor. 

Conform Convenţiei de la Seul, AMGI are şi un rol privind normele de fond asupra tratamentului investi-
ţiilor. În baza articolului 12 (d) al Convenţiei, Agenţia trebuie, atunci când garantează o investiţie, să se 
declare satisfăcută în ceea ce priveşte „condiţiile investiţiilor în ţara-gazdă, inclusiv disponibilitatea unui 
tratament corect şi echitabil, precum şi protecţia juridică a investiţiilor”. 

Naţionalizarea investiţiilor străine. Dreptul internaţional contemporan recunoaşte dreptul statului de a 
naţionaliza proprietatea străină. Acest drept se bazează pe exercitarea unui atribut al suveranităţii statului – 
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asupra resurselor naturale. În art.2 din Carta drepturilor şi îndatoririlor economice ale statelor, consacrate 
suveranităţii permanente asupra resurselor naturale, s-a precizat că fiecare stat are dreptul de a naţionaliza, 
expropria sau transfera proprietatea bunurilor străine, în care caz trebuie plătită despăgubirea 
corespunzătoare de către statul care ia asemenea măsuri, ţinând seama de legile şi de reglementările sale şi de 
toate împrejurările pe care statul le consideră pertinente. În cazul în care problema despăgubirilor dă naştere 
unui diferend, el va fi reglementat conform legislaţiei interne a statului naţionalizator, dacă nu s-a căzut de 
acord, în mod liber şi reciproc, de către toate statele interesate de a căuta alte mijloace paşnice pe baza egalităţii 
suverane şi în concordanţă cu principiul liberei alegeri a mijloacelor de soluţionare. 

Cu toate acestea, naţionalizarea nu exclude posibilitatea apariţiei unui diferend între statul naţionalizator 
şi statul care oferă protecţie diplomatică persoanei fizice sau juridice investitor privind, de exemplu, cuantumul 
despăgubirilor.  

În aşa cazuri, statele părţi la diferend pot să recurgă pe plan internaţional la mijloace paşnice de reglementare 
a diferendelor. 

În cazul naţionalizării urmează să fie luate în consideraţie cerinţe speciale: naţionalizarea nu poate fi 
arbitrară, ea poate avea loc în situaţii excepţionale, întemeiate pe motive de utilitate publică, în baza legii, cu 
respectarea principiului nediscriminării; naţionalizarea trebuie să fie însoţită de plata unei compensaţii rapide, 
efective şi adecvate. 

Spre exemplu, în art.5 al Acordului între Republica Moldova şi Republica Slovacă privind promovarea şi 
protejarea reciprocă a investiţiilor, încheiat la 7 aprilie 2008, sunt prevăzute următoarele: „Investiţiile investi-
torilor unei Părţi Contractante nu vor fi naţionalizate, expropriate sau supuse oricăror altor măsuri cu efect 
echivalent naţionalizării sau exproprierii şi care are drept rezultat un transfer formal de drept sau confiscarea 
directă (denumită în continuare „expropriere”) pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, cu excepţia cazurilor 
când exproprierea se efectuează în scop public şi însoţită de o compensare promptă, adecvată şi efectivă. Ex-
proprierea urmează să fie efectuată în bază non-discriminatorie, în conformitate şi în baza unor prevederi legale. 

Asemenea compensare va totaliza valoarea de piaţă a investiţiilor expropriate la data imediat anterioară 
exproprierii sau înainte de momentul când exproprierea a fost anunţată sau făcută public cunoscută, în depen-
denţă de ceea ce se va întâmpla mai curând, va include dobânda comercială utilizată din momentul exproprierii 
până la data plăţii şi va fi realizată efectiv. Compensarea va fi efectuată într-o valută liber convertibilă sau în 
altă valută, conform înţelegerii dintre investitor şi Partea Contractantă care achită compensarea respectivă” [3]. 

Republica Moldova a încheiat 40 de acorduri bilaterale privind promovarea şi protecţia investiţiilor străine 
cu Turcia, Polonia, Germania, SUA, China, Uzbekistan, Ucraina, România, Olanda, Luxemburg, Belgia, 
Finlanda, Iran, Ungaria, Rusia, Grecia ş.a. 

Aceste acorduri stabilesc principiile juridice fundamentale, destinate consolidării relaţiilor comerciale între 
Republica Moldova şi ţările părţi la extinderea dezvoltării şi colaborării comerciale şi economice, la încurajarea 
şi crearea condiţiilor favorabile pentru investiţiile persoanelor fizice şi juridice ale unei ţări pe teritoriul altei. 

În conformitate cu prevederile acestor acorduri, părţile contractante şi-au asumat obligaţia să asigure 
administrarea, menţinerea, utilizarea, deţinerea sau repartiţia pe teritoriul lor a investiţiilor altei părţi contrac-
tante, să se abţină de la toate măsurile discriminatorii sau nefondate. Părţile contractante vor acorda investiţiilor 
altei părţi regimul naţional sau al naţiunii celei mai favorizate. Părţile contractante asigură investitorilor 
transferul, după îndeplinirea obligaţiunilor lor fiscale, fără nici o restricţie, a investiţiilor (a dividendelor, a 
profitului, a sumelor obţinute în rezultatul vinderii sau lichidării investiţiilor ş.a.). Transferurile vor fi efectuate 
fără nici o restricţie, într-o valută convertibilă, la preţul aplicat pe piaţă la data efectuării transferului. Aceste 
prevederi vor fi aplicate, de asemenea, asupra investiţiilor efectuate înaintea datei intrării în vigoare a acordurilor. 

Referitor la investiţiile efectuate până la data expirării acordului, prevederile menţionate vor fi aplicate 
pentru o perioadă de 10 ani, începând cu data expirării acordului.  

În anul 1966 a fost fondat Centrul Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor privind Investiţiile. 
Membri ai CIRDI sunt în jurul a 130 de state. Obiectivul Centrului este promovarea fluxurilor sporite de 
investiţii internaţionale, oferind facilităţi pentru concilierea şi atribuirea litigiilor dintre guverne şi investitori 
străini. De asemenea, acordă consultaţii, efectuează cercetări şi face publicaţii în domeniul legislaţiei privind 
investiţiile străine. 

La 28 iulie 1992 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea nr.1107-XII cu privire la aderarea 
Republicii Moldova la Fondul Monetar Internaţional, la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
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şi la organizaţiile afiliate, care prevede în art.1 că Guvernul Republicii Moldova este împuternicit să consimtă, 
în numele Republicii Moldova, aderarea la Fondul Monetar Internaţional, la Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Corporaţia Financiară Internaţională, la Asociaţia Internaţională pentru Dez-
voltare şi la Agenţia Multilaterală pentru Garantarea Investiţiilor, acceptând Statutele Fondului, Băncii, 
Corporaţiei, Asociaţiei şi ale Consiliului Guvernatorilor Agenţiei referitoare la calitatea de membru a 
Republicii Moldova în aceste organizaţii [4].  

Criza economică şi financiară globală, care s-a declanşat în a doua jumătate a anului 2008, poate avea 
impactul său şi asupra dreptului internaţional economic. Conform Planului de acţiuni adoptat la Summit-ul 
G-20 la noiembrie 2008 la Washington [5], instituţiile financiare internaţionale urmează să fie reformate, 
astfel încât ele să reflecte realităţile economice globale de astăzi. 

 
Referinţe: 

1. Charter of Economic Rights and Duties of 12 Decembre 1974. – UNGA Res.3281 (XXIX). 
2. Sistemul comerţului mondial. Centrul de Comerţ Internaţional UNCTAD/OMC şi Secretariatul Commonwealth, 

1999, p.300. 
3. Acordul între Republica Moldova şi Republica Slovacă privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor din 

7 aprilie 2008, art.5. 
4. Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova cu privire la aderarea Republicii Moldova la Fondul Monetar 

Internaţional, la Banca Internaţională pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare şi la organizaţiile afiliate, nr.1107-XII din 
28.07.1992 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 1992. - Nr.7/154. 

5. http://roxanaiordache.wordpress.com/2008/11/16/g-20-summit-global-reform-and-still-american-way 
 

Prezentat la 29.06.2009 

http://roxanaiordache.wordpress.com/2008/11/16/g-20-summit-global-reform-and-still-american-way


Seria “{tiin\e sociale” 

Drept   ISSN 1857-2081 
 

EVOLUŢIA INSTITUŢIEI PROTECŢIEI CONSUMATORULUI  
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Aujourd’hui, les lois de protection des consommateurs se généralisent dans le monde entier. Ce phénomène à d’abord 

atteint les pays occidentaux, les premiers à avoir reflété ce que l’on appelle, encore aujourd’hui, la société de consommation. 
Il s’est manifesté à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Désormais, par exemple, tous les pays de l’Union 
Européenne disposent d’une législation assez complète de protection des consommateurs. Ce mouvement concerne bien 
d’autres pays où le niveau de consommation apparaît plus faible. 

 
 
Alimentată de noile condiţii ale economiei capitaliste, instituţia protecţiei consumatorului debutează la 

începutul anilor '60 în SUA şi apoi în Europa prin consolidarea „mişcării consumeriste”. Această mişcare era 
parte integrantă dintr-o contestare mai vagă şi mai generală a aşa-numitei „societăţi de consum". Mişcarea de 
apărare a consumatorilor s-a dezvoltat considerabil, sfârşind prin a da naştere unui veritabil grup de presiune 
prin informarea şi educarea acestora, astfel încât mişcarea amintită a contribuit şi la difuzarea unui spirit 
consumerist protecţionist durabil, care a câştigat tot mai multe medii, inclusiv pe cel al judecătorilor [1]. 

Întâietatea noţiunii clauzei abuzive în contractele de consum, sau echivalentul acesteia – „unconscionable 
clause” este cunoscută în Statele Unite, din 1962, în baza Codului Comercial Uniform (Commercial Code 
Uniform), unde s-a elucidat şi s-a clarificat jurisprudenţa de common law, permiţând judecătorului de a anula 
orice clauză ce i se părea abuzivă. În ţările europene, abia la începutul anilor ’70 ai sec.XX s-a organizat 
sistematic lupta împotriva clauzelor abuzive, în vederea protejării consumatorilor. Succesiv au fost promulgate 
legi în Suedia (1971), Regatul Unit (1973, 1977), Danemarca (1974), Germania (1976). 

În Franţa, A. Scrivener, Secretar de Stat în domeniul protecţiei consumatorilor, a elaborat un text, care 
devine în 1978 Legea nr.78-23 [2]. Capitolul IV al acestui text era consacrat anume clauzelor abuzive. Zece 
ani mai tîrziu, sistemul dat a fost completat de Legea din 5 ianuarie 1988, care va institui acţiunea de anulare 
a clauzelor abuzive. Textele au fost integrate în 1993, şi anume: în Codul de Consum francez. Sistemul francez 
s-a inspirat, de fapt, din precedentele străine, însă, în ansamblu, prezintă o originalitate – prin  rolul devotat 
al comisiei clauzelor abuzive.  

După Franţa, alte ţări, precum Spania şi Portugalia, au adoptat legi ce aveau tendinţa de a lupta împotriva 
clauzelor abuzive. Legile ce au tendinţa de a elimina clauzele abuzive (printre acestea şi legea franceză) sunt 
în general prezentate ca atentări la principiile Codului civil. H.D. Tebbens nu este de acord cu această opinie, 
căci chiar Ripert scria în 1935: „Când legiuitorul împiedică adeziunea oarbă, de fapt stopează abuzul de drept, 
astfel încât el apără în final ideea forţei contractuale, şi chiar poate să se bucure de dreptul de a întoarce 
opera Codului civil”[3]. În opoziţie apare doctrina clasică care depăşeşte principiul autonomiei de voinţă şi 
admite conferirea forţei obligatorii clauzei pe care unul din contractanţi nu a citit-o sau nu a înţeles-o [4].  

Eliminarea clauzelor abuzive poate fi considerată ca o aplicare a principiului de bună-credinţă contractuală 
expus în articolul 1134 al Codului civil francez şi ca o revenire la regulile supletive stabilite de acest Cod în 
speranţa unui echilibru contractual. 

Din punct de vedere istoric, utilizarea noţiunii de consumator este, totuşi, disputată între europeni şi nord-
americani. Pe când cei din urmă afirmă că preşedintele John Kennedy a utilizat prima dată noţiunea în faţa 
Congresului, în 1962, rostind celebrele cuvinte: „Consumers, by definition, include us all [5], europenii pun 
pe seama economiştilor folosirea termenului, în timpul crizei economice din 1930 [6]. 

Indiferent unde şi când a fost denumit astfel, consumatorul a existat din cele mai vechi timpuri. Cum-
părător sau utilizator, el era protejat încă din antichitate împotriva viciilor ascunse ale lucrului achiziţionat [7]. 
La contractul de vânzare din dreptul roman putea fi adăugat chiar şi aşa-numitul „pactum disciplinentiae", 
stipulat în favoarea cumpărătorului, care avea posibilitatea să înapoieze lucrul într-un anumit termen, când 
constata că nu-i este pe plac [8]. Această putere discreţionară a consumatorului de a retracta consimţământul 
face parte din reglementările europene recente ale protecţiei consumatorului din Europa timpurilor noastre [9]. 
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În Evul mediu, consumatorul s-a aflat pe un plan secund. Interesul societăţii era orientat spre industrie, 
aflată în fază incipientă. Deşi produsele de pe piaţă prezentau un risc sporit pentru consumatori, ideea 
încurajării dezvoltării industriei i-a determinat pe legiuitorii acelor timpuri să fie indulgenţi cu fabricanţii, 
sfătuindu-i pe cumpărători să ţină seama în tranzacţiile lor de maxima „caveat emptor” [10]. 

În înţelegerea tehnicilor juridice, folosite în dreptul consumaţiei, fenomenul apariţiei societăţii de consum 
este fundamental. Această apariţie este dificil de datat cu exactitate, întrucât a luat amploare de abia după cel 
de-al doilea război mondial, cu toate că „germenii săi au existat, cu siguranţă, încă de la finele secolului  
al XlX-lea” [11]. Societatea de consum fiind însăşi produsul aşa-numitei revoluţii industriale, construită pe 
terenul unor invenţii tehnice remarcabile, facilitată de invenţii juridice, precum cea a societăţilor anonime [12], 
s-a caracterizat prin fabricarea mecanizată de obiecte în serie. Acest nou mod de producţie era realizat cu 
costuri mai mici şi favoriza ridicarea nivelului de trai, inclusiv al confortului. Treptat, obiectele de folosinţă 
curentă se transformă în marfă şi produse de serie: valoarea lor de întrebuinţare dispare treptat, lăsând locul 
aşa-numitei „valori de schimb”. Originalitatea obiectelor se estompează, fiind condamnată la disoluţie şi 
înlocuită cu caracterul comun, de fabricat în serie, al lucrurilor. Unicitatea unui bun de uz casnic, de pildă, 
ori pur şi simplu fabricarea acestuia la comandă, pe baza preferinţelor deţinătorului, este taxată deja drept 
excentricitate şi tinde să izoleze individul de grup [13]. 

Odată cu dezvoltarea ştiinţei, a tehnicii şi tehnologiei, a comerţului şi a pieţelor de desfacere, consumatorul 
intră în posesia unor produse din ce în ce mai complexe. Prin intermediul mijloacelor de comunicare şi 
informare, a publicităţii comerciale, consumatorul ia contact cu o piaţă, în care agentul economic (producător, 
distribuitor, vânzător) deţine controlul absolut. Beneficiind de o mare putere economică, agentul economic 
impune produsele pe piaţă, determinându-1 pe consumator să le achiziţioneze. Piaţa nu mai este locul în care 
consumatorul îşi exprimă sub formă de cerere necesităţile, permiţând producătorului cunoaşterea şi satisfacerea 
lor, ci a devenit mijlocul prin care profesionistul acumulează cât mai mult capital. Pe de altă parte, viziunea 
contractualistă a consumului a rămas fără fundament. Bunurile se dobândesc prin încheierea de contracte-tip, 
standard, la care consumatorul îşi exprimă doar adeziunea, neputând negocia clauzele contractuale [14]. În 
aceste condiţii, în raportul de schimb se produce un dezechilibru: de o parte se află profesionistul (producător, 
distribuitor, vânzător), puternic din punct de vedere economic, bine organizat şi informat, iar de cealaltă parte – 
consumatorul, dezinformat, lipsit de puterea de a negocia, slab din punct de vedere financiar şi juridic. 

În această ordine de idei, rezultă că apartenenţa la grup (prin gusturi, stiluri şi modele-tip) şi la valorile 
comune ale acestuia este concepţia secolului XX. Acest curent a modificat radical natura obiectelor 
cotidiene, deoarece acestea au început să fie utile, practice, relativ economice, de un gust comun, produse în 
serie. Însă, nivelul de protecţie nu a fost acelaşi, ceea ce era incompatibil cu existenţa unei pieţe europene 
unice. În vederea armonizării legislaţiei, Consiliul Comunităţilor Europene a adoptat la 5 aprilie 1993 o 
directivă „privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii” [15]. Este vorba despre o 
directivă minimală: statele membre nu pot face mai puţin pentru a proteja consumatorii împotriva clauzelor 
abuzive, însă pot să facă mai mult. Directiva a fost transpusă în dreptul francez prin Legea din 1 februarie 
1995, ceea ce a implicat mici modificări în sistemul instituit în 1978 [16], dar, în ansamblu, sistemul nu a 
fost esenţial modificat. 

Revoluţia industrială a fost urmată, în secolele XX-XXI, de fenomenul, nu mai puţin important, al 
revoluţiei comerciale. Aceasta este centrată pe distribuitori, care reuşesc să creeze un comerţ modern [17], 
rezultat din alianţa metodelor de vânzare noi (vânzarea pe suprafeţe mari, vânzarea prin corespondenţă, 
vânzarea telematică şi, astăzi, cea electronică, promoţia vânzărilor şi tehnici eficiente de marketing etc.) cu 
forţa publicităţii şi atracţia generată de creditul pentru consum. Fenomenul răspundea necesităţilor unui 
anumit stadiu în evoluţia societăţii umane: tehnica permite să se producă aproape orice, chiar dacă  
„a produce” nu mai înseamnă demult şi „a vinde”. Miza pusă în joc este atragerea atenţiei consumatorului, 
însă, în faţa unor alegeri atât de variate, consumatorul nu dispune întotdeauna de timp şi de repere pertinente 
pentru a opta. De unde şi rolul covârşitor al mesajului publicitar: un produs de o calitate excelentă, oferit la 
un preţ scăzut, se poate dovedi un eşec, dacă nu este însoţit de o publicitate corespunzătoare, şi invers. 

Într-un alt plan al discuţiei, răspândirea uzului automobilelor, folosirea masivă a muncii femeilor au 
favorizat, paradoxal, apariţia şi dezvoltarea unor spaţii mari de vânzare (hipermarket, supermarket ş.a.), şi 
anume: muncind, femeile al căror rol de cumpărător pentru uzul casnic este tradiţional, nu mai dispun de 
timp pentru a face aprovizionări zilnice. Automobilul permite deplasarea în magazine situate, frecvent, la 
periferia oraşului pentru cumpărături în regim săptămânal. Apoi, contractarea pe credit corespunde impacienţei 
consumatorului post-modern, care poate în aşa mod dobândi imediat ceea ce va plăti efectiv mai târziu. 

 86



Seria “{tiin\e sociale” 

Drept   ISSN 1857-2081 
 

Mişcarea consumeristă a contribuit la luarea în calcul a intereselor consumatorilor de către autorităţile 
statale, dar şi de către profesioniştii comerţului, pentru care doleanţele consumatorilor (cel puţin în aparenţă) 
nu au mai rămas neglijabile. În majoritatea ţărilor Europei Occidentale, guvernele au luat act de revendicările 
consumeriste încă din anii ’70-’80, pe de o parte – pentru a oficializa  acţiunile acestei mişcări; pe de altă 
parte – pentru a institui măsuri legislative de protecţie a consumatorilor, născându-se treptat un veritabil 
„drept al consumaţiei”. Construcţia acestuia este, se pare, departe de a fi fost finalizată. 

Toate aceste aspecte servesc pentru caracterizarea aşa-numitei societăţi de consum: o societate de 
democratizare a luxului, o societate a abundenţei în interiorul căreia o varietate largă de bunuri şi servicii 
este disponibilă la preţuri relativ accesibile, în opoziţie cu societatea de penurie cunoscută de umanitate la 
începuturile sale şi care marchează încă trista realitate a ţărilor subdezvoltate. Este, apoi, o societate în care 
cerinţele elementare ale majorităţii populaţiei sunt satisfăcute şi în care sunt disponibile pentru consumatori 
bunuri şi servicii non-esenţiale, odinioară considerate ca fiind „de lux”, aceasta fiind de fapt o societate a 
exceselor, a consumatorului major repus în starea de minoritate de propria sa nechibzuinţă şi impetuozitate. 

În secolul XXI în dreptul consumaţiei apare „era consumismului” ca drept de reacţie şi ordine publică de 
protecţie. În interiorul acestei revoluţii comerciale transformate rapid în consumism pur, consumatorul a fost 
cel mai adesea neglijat, tratat ca simplu spectator ori, mai grav, exploatat ca depozitar al unei credulităţi 
naturale. Principala trăsătură psihologică a noului subiect de drept, numit „consumator”, este fragilitatea. 
Consumatorul este – în interiorul contractelor de adeziune – „partea slabă”, atât din punct de vedere economic 
şi informaţional, cât şi în plan psihologic. Fără un precedent aparent în istoria dreptului privat, această „tutelă 
a majorului”, care este consumatorul, face obiectul unei ample prezentări, în cuprinsul teoriei consumeriste. 
Datorită afinităţii evidente a protecţiei în cauză cu ideea clasică de „tutelă”, de ocrotire reglementată prin lege 
în folosul unor persoane cărora această asistenţă le este indispensabilă, înţelegem mai uşor faptul desemnării, 
în dreptul italian de pildă, a „protecţiei consumatorilor” prin sintagma „tutelă a consumatorului” [18]. 

Tutela consumeristă, având ca obiect nu persoana unui minor, ci pe cea a majorului care contractează în 
afara profesiunii sale, pentru necesităţi proprii, este doar în aparenţă o figură juridică lipsită de precedent.  

De remarcat faptul că fragilitatea consumatorului este prezumată absolută: etalonul individului „consumator” 
nu mai este precum la originile dreptului civil persoana cu capacitate deplină de exerciţiu, ci una de o inteligenţă 
mediocră şi de o prudenţă modestă. În absenţa acestei prezumţii absolute de fragilitate, şansele consumatorului 
de a câştiga în instanţa de judecată în faţa agentului economic s-ar reduce drastic. 

S-a constatat însă că producţia şi distribuţia în masă prezentau, alături de avantaje, şi aspecte nefaste: 
produse de proastă calitate ori periculoase; exces de publicitate ori publicitate înşelătoare; infantilizarea 
consumatorului prin jocuri şi concursuri cu miză economică; servicii post-contractare costisitoare ori ineficace; 
tehnici agresive de vânzare ş.a. 

Chiar dacă în multe sisteme de drept consumerismul a sfârşit prin a dobândi autonomie şi caractere proprii, 
dreptul consumaţiei este greu de introdus în categoriile clasice, fiind mai degrabă o prelungire (devenită 
necesară) a dreptului comercial. Profesioniştii distribuţiei de bunuri sunt şi ei vizaţi de normele acestui drept, 
multe din acestea fiind însoţite de sancţiuni penale.  

Spiritul şi geneza dreptului consumaţiei i-au imprimat acestuia o puternică originalitate. Este, mai întâi, un 
drept de reacţie [19] contra exceselor societăţii de consum. Juriştii i-au adăugat ideea unei contestări necesare a 
autonomiei de voinţă, a libertăţii contractuale şi a individualismului ce impregnează Codul civil, pornind de la 
postulatul că între agent economic şi consumator există inegalităţi fundamentale, atât în procesul absenţei negocierii 
contractului, cât şi în planul dependenţei şi inferiorităţii economice a consumatorului în raport cu comerciantul. 

Dreptul consumaţiei este, în fine, un drept esenţialmente imperativ (de pe poziţia profesioniştilor comerţului, 
cărora li se impune), el este, prin natura sa, un sistem normativ de ordine publică (un supradrept), izvorând 
din ceea ce astăzi putem deja numi ordine publică de protecţie a consumatorului, inclusiv împotriva clauzelor 
abuzive. Arsenalul legislativ consumerist postulează existenţa apriorică a unui dezechilibru factual între 
poziţia consumatorului şi cea a profesionistului şi plasează pe umerii ultimului un set de obligaţii inedite, în 
perpetuă multiplicare*, constituite în tot atâtea drepturi pentru consumator. Pluridisciplinaritatea dreptului 
consumaţiei nu poate masca faptul că acesta a fost construit pe suportul oferit de dreptul obligaţiilor civile, 
dreptul penal, dreptul comercial, dreptul administrativ şi cel comunitar [20]. Continua sa expansiune a făcut 
ca noul drept să întreţină raporturi tot mai strânse cu zone juridice precum dreptul bancar, dreptul asigurărilor, 
dreptul concurenţei, dreptul distribuţiei, dreptul sănătăţii, biodreptul ş.a. 
                                                 
* Precum obligaţia de securitate, de conformitate etc. 
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Conform sistemului de drept francez, dreptul de consum este o ramură de sine stătătoare, ţinând cont de 
delimitarea unui cadru legal distinct (Codul de consum francez, Directivele europene în domeniul protecţiei 
consumatorilor), precum şi de specificul subiecţilor raporturilor de consum (partea slabă – consumatorul, 
partea puternică – antreprenorul). Datorită faptului că normele de consum au fost consolidate într-o ramură 
de drept distinctă şi că politica în domeniul consumatorilor a fost coordonată în cooperare cu Uniunea 
Europeană, după reforma administraţiei publice centrale în concordanţă cu principiile de decentralizare 
geografică a puterii şi a funcţiilor, la momentul actual în Franţa există un organ public central de protecţie a 
consumatorilor, şi anume: Directoratul General pentru Concurenţă, Problemele Consumatorilor şi Combaterea 
Fraudelor, precum şi un organ neguvernamental, adică Consiliul Naţional al Consumatorilor, care în componenţa 
sa cuprinde Institutul Naţional privind Consumatorii şi 18 asociaţii ale consumatorilor. 

Suntem de părere că implementarea normelor de consum francez într-o ramură de drept aparte este un 
exemplu binevenit, inclusiv pentru celelalte ţări care nu au consacrat în legislaţie o instituţie aparte consumatorilor.  

Oricum, dincolo de interacţiunile indispensabile cu dreptul civil şi cu cel comercial, normele consumeriste 
sunt complementare celor oferite de dreptul comun, pe care nu le suprimă şi nici nu le modifică, ci le 
dublează, în ideea oferirii unui nivel înalt de protecţie juridică. Astfel, consumatorul poate opta, într-un caz 
concret, fie pentru plasarea directă a plângerii în justiţie pe terenul dreptului civil clasic, fie pentru invocarea 
normelor consumeriste. O cumulare în acest sens nu poate fi decât în avantajul consumatorului, având în 
vedere poziţia sa ca „parte slabă” în relaţiile de consum ce necesită o protecţie juridică specială, actualmente 
fiind reglementată de legislaţia dreptului protecţiei consumatorilor.  
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LA PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE EST-ELLE  

UNE VENTE MAL QUALIFIEE ? 

Etude doctrinaire et jurisprudentielle inspirée de la législation française 

Violeta COJOCARU, Rucsanda BABUC 

Catedra Drept Internaţional şi Drept al Relaţiilor Economice Externe 
 
Promisiunea reciprocă (sau sinalagmatică) de vânzare şi cumpărare este contractul prin care două părţi se obligă, 

respectiv, una de a vinde, alta de a cumpăra un bun determinat la un preţ determinat. Atunci când ea vizează un imobil 
sau un fond comercial, deseori este denumită în practică „compromis”. Diferenţa promisiunii unilaterale de a vinde ori 
de a cumpăra, în cadrul căreia contractanţii (beneficiarul) rezervă dreptul de a nu realiza vânzarea, promisiunea reciprocă 
obligă părţile de a încheia un contract definitiv. Dreptul opţiunii acordă unui singur beneficiar promisiunea unilaterală, 
ce constituie, deci, criteriul de distincţie dintre două promisiuni. Se poate spune, în această ordine de idei, că existenţa 
obligaţiilor reciproce lăsate părţilor nu conferă în sine un contract de promisiune cu natura uneia sinalagmatice sau reciproce, 
dar care trebuie, pentru că având-o contractanţii vor primi într-o manieră simetrică angajamentul de a vinde şi a cumpăra. 

 
 
La promesse réciproque de vente et d’achat est un contrat préparatoire, en ce qu’elle est conclue en vue de 

la réalisation d’un autre acte – définitif, la vente. Il est vrai qu’à première vue, on a tendance à douter de sa 
spécificité en regard du contrat définitif: puisque, par hypothèse, en concluant semblable promesse, les 
contractants se sont engagés respectivement à vendre et à acheter, et qu’ils sont convenus de la chose et du 
prix, la convention conclue par eux ne vaut-elle pas vente «parfaite», à la lecture rapprochée des articles 1589 
et 1583 du code civil français? La réflexion et l’observation du droit positif conduisent, en vérité, à une 
appréciation beaucoup plus nuancée.  

Il a été indiqué que le premier de ces deux textes ne concernait, dans l’esprit des rédacteurs du code civil 
français, que l’exécution forcée de la promesse de vente [1]; il n’est donc pas décisif d’y faire référence pour 
déterminer le moment de la formation de la vente. En outre, les deux textes – qui sont des applications du 
principe consensualiste - ne sont pas d’ordre public. La liberté contractuelle autorise, par conséquent, à 
conclure une promesse qui, bien que comportant un accord sur les éléments nécessaires de la vente, ne vaut 
pas vente dans la commune intention des parties. Il découle de la que, s’il est des promesses réciproques de 
vente et d’achat qui valent vente, il en est d’autres qui ne sont pas dotées de la même portée. Les unes et les 
autres ne sont évidemment pas soumises au même régime juridique. C’est pourquoi on les étudiera séparément.  

Il arrive fréquemment que la promesse réciproque de vente et d’achat soit une vente mal dénommée: tel 
est le cas, d’abord, chaque fois que les parties, en concluant une telle «promesse», ont entendu simplement 
différer le transfert de la propriété et l’exécution de la vente, ou les suspendre à la survenance d’un événement 
incertain. Il s’agit alors, tantôt d’une vente à terme suspensif (Cass. req. 26 juin 1935, DH 1935.414; Cass. 3e 
civ. 2 fevr. 1983, Bull. civ. III, no 34, Defrenois 1983, art. 33180, no 129, obs. G. Vermelle), tantôt d’une vente 
sous condition suspensive (Cass. req. 20 oct.1908, DP 1912.1.61; Cass. 3e civ. 5 fevr. 1971, D. 1971.281, 
rapp. Cornuey), étant précisé que l’appréciation du point de savoir s’il y a terme ou condition - parfois 
délicate - relève du pouvoir souverain des juges du fond (V. Cass. req. 20 oct. 1908 et 26 juin 1935). Dans 
cette première série d’hypothèses, la promesse de vente vaut donc vente; simplement, ses effets sont affectés 
par l’une ou par l’autre des deux modalités évoquées... La promesse réciproque est également une vente, 
ensuite, lorsqu’elle est assortie d’une stipulation d’arrhes ou de dédit, car alors, non seulement le contrat 
définitif est formé, mais il produit effet immédiatement; cependant, le jeu de la condition résolutoire à laquelle 
participe une telle stipulation est de nature à emporter l’anéantissement rétroactif de la vente ainsi conclue. 

La pratique de la promesse réciproque de vente et d’achat valant vente à terme ou vente sous condition(s) 
suspensive(s) est liée à la nécessite de réaliser la vente par étapes, en raison de la complexité qui caractérise 
celle-ci lorsqu’elle porte sur certains biens, spécialement sur les immeubles et sur les fonds de commerce. En 
pareil cas, le «compromis» est généralement matérialisé par un acte sous seing privé, qui contient une clause 
de réitération en la forme authentique a l’effet de constater la vente définitive, une fois réglées les difficultés 
suscitées par la réalisation de celle-ci et attachées, notamment, à l’obtention d’une autorisation administrative, 
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d’un financement approprié, ou à la purge d’un droit de préemption... On agité régulièrement devant les 
tribunaux la question de la portée d’une telle clause: la réitération ainsi prévue constitue-t-elle une simple 
modalité de nature à affecter les effets de la vente, c’est-à-dire le transfert de la propriété et le paiement du 
prix, lesquels sont ainsi reportés ou suspendus jusqu’à la date de la signature de l’acte authentique? Si oui, on 
est bien en présence d’une promesse de vente valant vente, étant précisé que la passation de l’acte en la forme 
notariée paraît devoir participer davantage du terme que de la condition, exposée ici au grief de la potestativité. 
Ou bien, la signature de l’acte authentique est-elle une condition de formation de la vente, autrement dit un 
élément constitutif de celle-ci? Et alors, assurément, la promesse de vente ne peut pas valoir vente puisque, 
dérogeant aux articles 1589 et 1583 du code civil français, les parties sont convenues de solenniser le contrat 
définitif. 

Evidemment, la réponse à la question ici posée ne peut être livrée que par la découverte de la commune 
intention des parties, à travers l’interprétation du contrat préparatoire. On sait qu’une telle interprétation est 
laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation. Du moins le contrôle exercé 
sur ce dernier point par la Cour de cassation suggère très clairement que, à défaut de stipulation traduisant la 
volonté contraire des parties, ou de circonstances particulières, la promesse réciproque de vente et d’achat 
conclue sous seing privé et assortie d’une clause de réitération en la forme authentique vaut vente : la solution 
est acquise, dans son principe, depuis un arrêt de la chambre des requêtes de la Cour de cassation en date du 
4 mai 1936, aux termes duquel : «L’énonciation dans un acte sous seing privé portant accord sur la chose et 
sur le prix qu’un acte notarié sera ultérieurement dressé n’a pour effet de subordonner la formation et l’effi-
cacité du contrat à l’accomplissement de cette formalité que s’il résulte clairement, soit des termes de la 
convention, soit des circonstances, que telle a été la volonté des parties»; elle s’autorise, bien sûr, de la lettre 
de l’article 1589 du code civil français. Il n’est donc pas étonnant qu’elle ait été maintenue constamment par 
la jurisprudence.  

Cette solution conduite à poser que, puisque la promesse réciproque de vente et d’achat vaut vente, une 
telle promesse doit être soumise au régime de la vente. S’il est de principe, au regard de l’article 1589 du code 
civil français, que la promesse réciproque de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux 
parties sur la chose et sur le prix, les contractants sont libres d’écarter cette règle supplétive de volontés. Spécia-
lement, en matière immobilière, il arrive qu’ils fassent de la réitération en la forme authentique de l’acte sous 
seing privé ayant constaté la promesse réciproque, non un terme suspensif ou – de manière contestable – une 
condition suspensive affectant les effets de la vente, mais une condition de formation, autrement dit un élément 
constitutif de celle-ci. En pareil cas, la vente se trouve solennisée, sa conclusion requérant, outre la réunion 
des conditions de fond présidant à sa formation, la rédaction de l’acte authentique. La Cour de cassation admet 
que, lorsque les parties au contrat préparatoire ont exprimé clairement leur intention commune de reporter ou 
de subordonner la formation du contrat définitif à l’accomplissement de cette formalité, la promesse de vente 
ne vaut pas vente (V. Cass. 3e civ. 12 oct. 1994, Defrenois 1995, art. 30600, obs. D. Mazeaud).  

Ainsi, par exemple, les juges du fond peuvent estimer qu’aucune vente ne s’est formée des lors que, dans 
le cadre de leur interprétation souveraine des documents versés aux débats, ils ont relevé que «toutes les pièces 
signées, soit séparément, soit simultanément, par les parties ne faisaient mention que d’une vente au jour de 
la signature de l’acte authentique et de simples intentions de vendre et d’acquérir...» (Cass. 3e civ. 17 juill. 
1997, JCP, ed. N, 1998.1699, note Ch. Coutant, Defrenois 1998, art. 36753, no 21, obs. D. Mazeaud). 

Le report de la formation de la vente au jour de la réitération de la promesse réciproque en la forme authen-
tique comporte, sur le plan pratique, divers avantages: tout d’abord, grâce à lui, il est permis de penser que 
l’acquéreur ne conclura la vente définitive qu’en pleine connaissance de cause, la présence du notaire lui 
permettant d’accéder à «une information précise sur la situation juridique et matérielle de l’immeuble, ainsi 
que (à) une appréciation sure et objective de tous les risques d’éviction qui pourraient apparaître par la suite» [2]; 
ensuite, si l’une des parties refuse de signer la vente définitive, le contrat n’ayant jamais été formé, le bien 
devient immédiatement libre à la vente; enfin, la solennisation de la vente de l’immeuble permet de réaliser 
en une unité de temps la perfection de la vente, le transfert de la propriété et le paiement du prix, ce qui clari-
fie et simplifie considérablement la situation juridique issue de l’opération [3]. 

Les avantages attachés à la promesse de vente ne valant pas vente expliquent qu’une telle promesse soit 
utilisée au-delà de la sphère immobilière, et à propos d’autres éléments que la rédaction de l’acte authentique, 
des lors que ceux-ci, bien qu’ils ne soient pas en principe nécessaires à la formation de la vente, ont été 
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«essentialisés» par les parties: par exemple, en présence d’une proposition d’achat de parts de société civile 
acceptée par le vendeur, il a été jugé que, les parties ayant entendu lier la conclusion du contrat définitif à un 
accord sur les garanties de paiement du solde du prix stipule payable à terme, à défaut d’accord sur cet élément 
essentiel du contrat, la vente n’avait pas pu se former (Cass. 1re civ. 21 fevr. 1979, JCP 1980. II. 19482, obs. 
P. Fieschi-Vivet). De la même manière, les contractants sont en droit de convenir que la vente ne sera parfaite 
qu’une fois obtenue telle ou telle autorisation administrative (Cass. 1re civ. 22 dec. 1954, Bull. civ. I, no 384, 
D. 1955.713, note Ph. Malaurie).  

Puisqu’en tous ces cas, bien que les parties soient convenues de la chose et du prix, la promesse réciproque 
de vente et d’achat ne vaut pas vente, se pose la question de savoir ce qu’elle vaut. Elle trouve à s’exprimer 
avec une acuité particulière à propos de la réitération en la forme authentique de l’acte sous seing privé 
constatant le contrat préparatoire. Pour y répondre, il semble qu’il convienne de distinguer selon que la 
signature de l’acte notarié a été envisagée comme une simple éventualité ou comme un événement certain [4]: 
au premier cas, parce que les parties n’ont pas pris d’engagement ferme, il est difficile de voir dans la prétendue 
promesse un contrat, même préparatoire; on est, semble-t-il, en présence d’un simple projet, obligeant sans 
doute à poursuivre la négociation de bonne foi sur les points non encore fixés, mais n’impliquant pas 
l’aboutissement à un contrat définitif, dont la réalisation n’est en rien obligatoire; simplement, le partenaire 
qui manquerait au devoir de loyauté au cours de la négociation et qui ferait ainsi, par son comportement, 
échouer le projet s’exposerait à engager sa responsabilité civile extracontractuelle, sur le fondement et aux 
conditions de l’article 1382 du code civil. Au second cas, par la promesse, les parties se sont obligées à signer 
l’acte prévu; elles ont contracté une obligation de faire. La promesse a la nature d’un véritable contrat 
préparatoire, auquel on a judicieusement proposé, pour le distinguer de la promesse de vente valant vente, de 
donner le nom d’avant-contrat synallagmatique [5], [6].  

De la distinction ainsi exposée, il découle que seule, parmi les deux dernières promesses évoquées, la 
promesse par laquelle les parties ont reporté la date de la formation de la vente à la réitération – envisagée 
comme certaine et obligatoire – de l’acte sous seing privé en la forme authentique, a la nature d’un contrat 
préparatoire, savoir un avant-contrat synallagmatique. Un tel contrat est évidemment doté, en comparaison 
de la promesse valant vente, d’un régime juridique dont il convient de mesurer le particularisme. Quant à ses 
éléments constitutifs, tout d’abord, il doit comporter l’ensemble des éléments qui sont nécessaires et suffisent, 
au regard des articles 1108 et 1583 du code civil français, à former la vente; à défaut de l’un ou l’autre de ces 
éléments, la question de la distinction de l’avant-contrat synallagmatique et de la promesse de vente valant 
vente ne se poserait pas: pour que l’article 1589 du code civil ait vocation à s’appliquer, et que seule la volonté 
commune des parties permette de l’écarter, il faut, par hypothèse, que les conditions auxquelles ce texte 
soumet la promesse de vente valant vente soient réunies. Cela veut dire, spécialement, que les parties doivent 
s’être accordées sur la chose et sur le prix, et qu’elles doivent être toutes deux capables de vendre et d’acheter. 

Quant aux effets de l’avant-contrat synallagmatique, celui-ci crée simplement une obligation de faire – 
savoir, passer l’acte authentique – à la charge des parties. Si l’une d’entre elles refuse de satisfaire à cette 
formalité, l’autre ne saurait prétendre l’y contraindre par l’exécution forcée. La solution est parfois justifiée 
par le fait qu’il n’est pas possible de procéder à l’exécution forcée d’une vente qui n’a pas été conclue [7]. A 
quoi il est objecté qu’est en cause, non l’exécution forcée de la vente, mais l’exécution forcée de la promesse 
de vente, et que la signature de l’acte authentique sous astreinte et la publication du jugement de condamnation 
pourraient permettre d’atteindre ce résultat [8]. Il reste qu’il paraît difficile, au regard du principe de la 
liberté contractuelle, de contraindre une partie à accomplir la formalité nécessaire à la formation du contrat 
définitif ; car cela reviendrait à la forcer à conclure ce contrat [9]. 

La jurisprudence est, d’ailleurs, franchement hostile à cette solution. Elle sanctionne l’inexécution des pro-
messes d’hypothèque et de prêt, liée au refus du promettant d’accomplir la formalité commandant la validité 
du contrat définitif, uniquement par des dommages et intérêts (V. pour la promesse d’hypothèque: Cass. 3e 
civ. 7 janv. 1987, Bull. civ. III, no 4; 7 avr. 1993, Defrenois 1993, art. 35617, no 104, obs. L. Aynes ; pour la 
promesse synallagmatique de prêt: Cass. 1re civ. 20 juill. 1981, Bull. civ. I, no 267). Et, à la vue de la solu-
tion posée à propos de l’inexécution de la promesse unilatérale de vente, les auteurs s’accordent à penser que 
le refus de passer l’acte authentique ne peut être sanctionné que par des dommages et intérêts en vertu de 
l’article 1142 du code civil, ainsi que par la résolution, aux torts du contractant défaillant, de l’avant-contrat 
synallagmatique inexécuté [10]. 
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The Economic development and the need of protection of maritime environment and of biologic resources have 

determined various states to claim for a regime of control and sovereign jurisdiction on some special maritime zones of 
economic protection for the purpose of exploitation and conservation of maritime resources. 

The establishing of an equitable juridical regime for all states with respect to delimitation of these special zones has led to 
the necessity of some juridical solutions that would allow a correct right of exploitation for all states in the maritime zones.  

The key words: exclusive economic zone, treaty, the right of the sea, convention, riparian states. 
 
 
Conceptul de zonă economică exclusivă sau, mai rar denumită, mare patrimonială [1], a suscitat ample 

dezbateri pe întreaga perioadă de desfăşurare a lucrărilor celei de-a III-a Conferinţe a ONU. Necesitatea 
clarificării acestui concept a rezultat din practica statelor care au creat unilateral, după 1945-1947, anumite 
zone speciale de protecţie economică, în scopul exploatării şi conservării resurselor marine. 

Această zonă specială nu a fost reglementată prin documentele adoptate la Conferinţele asupra dreptului 
mării de la Geneva din 1958 şi 1960. La 29 aprilie 1958, la Geneva, a fost adoptată Convenţia cu privire la 
conservarea resurselor biologice în largul mării [2]. Ulterior, datorită lacunelor serioase în reglementare cu 
privire la asigurarea unui regim juridic echitabil pentru toate statele lumii în activităţile de explorare şi exploatare 
a resurselor marine, statele dezavantajate din punct de vedere geografic şi economic au emis întemeiate 
pretenţii cu privire la necesitatea unui nou cadru normativ care să le permită un drept de exploatare a zonelor 
maritime adiacente mării teritoriale. 

În urma analizei lucrărilor sintetizate în colecţiile ONU, care ilustrează volumul imens de activitate al 
celei de-a III-a Conferinţe asupra dreptului mării, putem afirma că izvorul conceptului de zona economică 
exclusivă a fost conturat într-un set de documente internaţionale, precum: proiectele Comitetului Special 
Permanent al ONU; Declaraţia de la Montevideo din 8 mai 1970, Declaraţia de la Lima din 8 august 1970 
şi Declaraţia de la Santo Domingo din 9 iunie 1972 cu privire la marea teritorială, marea patrimonială şi 
platoul continental [3]; Declaraţia Organizaţiei Unităţii Africane asupra bazelor dreptului mării din 1974 [4], 
cu propunerile formulate de Kenya în anii 1971 şi 1972 [5]; raportul UNCTAD al Secretarului General al ONU 
referitor la spaţiile submarine din 1970; Declaraţia de principii a Adunării Generale a ONU din anul 1970 ş.a. 

1. Regimul juridic special al zonei economice exclusive 

Cu privire la natura juridică a zonei economice exclusive [6], s-au conturat mai multe ipoteze teoretice, 
cele mai semnificative în această controversă fiind următoarele: continuitatea teritorială sau contiguitatea 
geografică [7]. De asemenea, în determinarea conţinutului naturii juridice, semnificative au fost abordările 
cu privire la drepturile statului riveran asupra zonei economice exclusive. Astfel, au fost formulate opinii 
care argumentau drepturi exclusive ale statelor riverane asupra zonei, iar altele care se axau pe caracterul 
preferenţial [8] sau funcţional al exercitării acestor drepturi [9]. Au fost acceptate, fiind preluate atât în 
doctrină, cât şi în prevederile Convenţiei, argumentaţiile bazate pe contiguitatea geografică, precum şi cele 
referitoare la caracterul exclusiv şi suveran al drepturilor statelor riverane asupra zonei economice exclusive. 

Potrivit art.55 din Convenţie, „zona economică exclusivă este o zonă situată dincolo de marea teritorială 
şi adiacentă acesteia, supusă regimului juridic special stabilit prin prezenta parte, în virtutea căruia drepturile 
şi jurisdicţia statului riveran şi drepturile şi libertăţile celorlalte state sunt guvernate de dispoziţiile pertinente 
ale Convenţiei". 

După cum se poate constata şi din analiza conceptului, zona economică exclusivă nu este teritoriu de stat, 
dar este supusă jurisdicţiei acestuia în privinţa drepturilor suverane şi exclusive, având, totodată – în ceea ce 
priveşte celelalte libertăţi consacrate de Convenţie – regimul juridic de mare liberă. 

2. Delimitarea zonei economice exclusive 

Potrivit unei statistici a FAO din anul 1978, un număr de 47 de state din toate continentele aveau instituite 
prin acte interne astfel de zone economice [10]. Procesul de declarare a drepturilor statelor riverane asupra 
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apelor adiacente mării teritoriale s-a accentuat, astfel că în anul 1980 existau aproximativ 90 de state cu o 
zonă economică exclusivă de 200 de mile marine, 12 state cu zone cuprinse între 15 - 100 mile marine, iar un 
număr mare de state au încheiat convenţii cu statele riverane pentru pescuitul în aceste zone [11]. 

Convenţia stabileşte, fără excepţii, că zona economică exclusivă nu se întinde dincolo de 200 mile marine 
de la liniile de bază de la care se măsoară lăţimea mării teritoriale [12]. 

Pentru delimitarea zonei economice exclusive între state ale căror ţărmuri sunt limitrofe sau situate faţă în 
faţă, Convenţia prevede posibilitatea soluţionării pe bază de acord, astfel încât să se ajungă la o soluţie 
echitabilă. Până la încheierea acordului vizat, statele interesate, într-un spirit de înţelegere şi cooperare, vor 
face tot posibilul pentru a încheia aranjamente provizorii cu caracter practic şi pentru a nu compromite sau 
împiedica, în timpul acestei perioade de tranziţie, încheierea acordului definitiv. Aranjamentele provizorii nu 
prejudiciază delimitarea finală. Dacă există un acord în vigoare între statele interesate, problemele referitoare 
la delimitarea zonei economice exclusive vor fi soluţionate potrivit prevederilor acelui acord [13]. 

Potrivit datelor centralizatoare publicate în Raportul Secretarului General al ONU cu privire la dreptul 
mării [14], un număr de 101 state au stabilit prin legislaţia internă o zonă economică exclusivă de 200 mile 
marine, prin linii convenţionale sau prin coordonate geografice, 10 ţări au stabilit zona prin delimitări 
comune [15], 4 state au apelat la procedurile prevăzute de Secţiunea XV din Convenţie [16], un număr de  
13 ţări au instituit o zonă de pescuit [17] sau de protecţie ecologică, iar un număr de 24 de state nu au prevăzut 
în legislaţia internă delimitarea zonei ori nu au comunicat aceste date [18]. 

România a stabilit, iniţial, limita zonei economice exclusive la 200 mile marine [19]. Prin acest act nor-
mativ se stabilea că zona economică exclusivă se întinde, în partea ei exterioară, până la o distanţa de 200 de 
mile marine de la liniile de bază de la care se măsoară lăţimea mării teritoriale. România punea în aplicare 
principiul stabilit de Convenţie privind delimitarea prin acordul statelor riverane, astfel că în decretul menţionat 
se preciza că, în condiţiile dimensiunilor restrânse ale Mării Negre, întinderea efectivă a zonei economice 
exclusive a României se va determina prin delimitarea acesteia în cadrul negocierilor cu statele vecine ale 
căror ţărmuri sunt limitrofe sau situate faţă în faţă cu ţărmul românesc la Marea Neagră. Delimitarea se va 
face, ţinându-se seama de legislaţia României, prin înţelegeri cu aceste state, cu aplicarea, în funcţie de circum-
stanţele specifice din fiecare sector de delimitat, a principiilor şi criteriilor de delimitare general recunoscute 
în dreptul internaţional şi în practica statelor, în vederea unor soluţii echitabile. 

Delimitarea zonei economice exclusive a României este reglementată prin dispoziţiile art.9 din Legea 
nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al 
zonei economice exclusive ale României (republicată) [20], care prevede că, în condiţiile specifice determinate 
de dimensiunile Mării Negre, întinderea zonei economice exclusive a României se stabileşte prin delimitare, 
pe bază de acord încheiat cu statele vecine, ale căror ţărmuri sunt limitrofe sau situate faţă în faţă cu litoralul 
românesc al Mării Negre, ţinându-se cont de dispoziţiile Convenţiei care permit o zona economică exclusivă 
de până la 200 mile marine. Delimitarea urmează a se face în conformitate cu principiile general recunoscute 
de dreptul internaţional şi cu respectarea legislaţiei române, prin aplicarea, în funcţie de circumstanţele specifice 
din fiecare sector de delimitat, a principiilor şi criteriilor de delimitare general recunoscute, astfel încât să se 
ajungă la o soluţie echitabilă. 

3. Drepturile şi obligaţiile statelor în zona economică exclusivă 

Potrivit regimului juridic al zonei economice exclusive, Convenţia prevede, în beneficiul statelor riverane, 
următoarele drepturi suverane [21]: 1) explorarea, exploatarea, conservarea şi gestionarea resurselor naturale, 
biologice şi nebiologice situate în subsolul acesteia şi în apele de deasupra; 2) amplasarea şi folosirea de insule 
artificiale, instalaţii şi lucrări; 3) cercetarea ştiinţifică marină; 4) protecţia şi conservarea mediului marin ş.a. 

În exercitarea drepturilor şi în îndeplinirea obligaţiilor pe care le are în zona economică exclusivă, statul 
riveran va ţine seama în mod corespunzător de drepturile şi de obligaţiile celorlalte state şi va acţiona într-un 
mod compatibil cu Convenţia. Drepturile cu privire la fundul mării şi la subsolul acestuia vor fi exercitate în 
conformitate cu prevederile aplicabile platoului continental. 

În zona economică exclusivă, toate statele, fie că sunt riverane sau fără litoral, se bucură de libertăţile de 
navigaţie şi de survol şi de dreptul de a pune cabluri şi de a conducte submarine, precum şi de libertatea de a 
folosi marea în alte scopuri licite pe plan internaţional, legate de exercitarea acestor libertăţi, îndeosebi de 
cele referitoare la exploatarea navelor, aeronavelor, a cablurilor şi conductelor submarine [22]. 
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Statele fără litoral au dreptul de a participa, pe baze echitabile, la exploatarea unei părţi corespunzătoare 
din excedentul resurselor biologice ale zonelor economice ale statelor riverane din regiune sau subregiune, 
ţinându-se seama de factorii economici şi geografici pertinenţi ai statelor interesate, pe bază de acorduri 
bilaterale, subregionale sau regionale şi în conformitate cu prevederile Convenţiei. Statele dezvoltate fără 
litoral nu au dreptul să participe la exploatarea resurselor biologice, în virtutea prezentului articol [23], decât 
în zonele economice exclusive ale statelor riverane dezvoltate din aceeaşi regiune sau subregiune şi ţinându-se 
seama de măsura în care statul riveran, permiţând altor state accesul la resursele biologice din zona sa eco-
nomică exclusivă, a luat în consideraţie necesitatea de a reduce la minimum efectele care ar aduce prejudicii 
comunităţilor de pescari, precum şi perturbările economice în statele ai căror cetăţeni practică în mod obişnuit 
pescuitul în zonă. 

Statele dezavantajate din punct de vedere geografic au dreptul să participe, pe baze echitabile, la exploatarea 
unei părţi corespunzătoare din excedentul resurselor biologice ale zonelor economice exclusive ale statelor 
riverane din aceeaşi regiune sau subregiune, ţinându-se seama de caracteristicile economice şi geografice 
pertinente ale tuturor statelor interesate şi în conformitate cu prevederile Convenţiei. 

Prin expresia „state dezavantajate din punct de vedere geografic" se înţelege statele riverane, inclusiv 
statele riverane la o mare închisă sau semiînchisă, pe care situaţia lor geografică le face să depindă de 
exploatarea resurselor biologice ale zonelor economice exclusive ale altor state din regiune sau subregiune, 
pentru o aprovizionare suficientă cu peşte destinată nevoilor alimentare ale populaţiei lor sau ale unei părţi 
din populaţie, precum şi statele riverane care nu pot pretinde la o zonă economică exclusivă proprie [24]. 
Condiţiile şi modalităţile acestei participări vor fi stabilite, de către statele interesate, prin acorduri bilaterale, 
subregionale sau regionale. 

În lucrările finale ale Conferinţei de la Montego Bay (Jamaica), din 10 decembrie 1982, România a formulat, 
odată cu semnarea Convenţiei, Declaraţia pe care, datorită importanţei acesteia, o redăm ad litteram [25]:  

„1. Ca ţară geografic dezavantajată, riverană la o mare săracă în resurse piscicole, România reafirmă 
necesitatea dezvoltării cooperării internaţionale în domeniul valorificării resurselor piscicole din zonele 
economice, pe baza unor acorduri juste şi echitabile, care să asigure accesul ţărilor din această categorie la 
resursele de pescuit din zonele economice ale altor regiuni sau subregiuni. 

2. România reafirmă dreptul statelor riverane de a adopta măsuri pentru protecţia intereselor de securitate, 
inclusiv dreptul de a adopta reglementări naţionale cu privire la trecerea navelor de război străine prin 
marea teritorială. 

Dreptul de a adopta asemenea măsuri este în deplină conformitate cu art.19 şi 25 ale Convenţiei, aşa cum 
se precizează şi în declaraţia preşedintelui Conferinţei ONU cu privire la dreptul mării, în şedinţa plenară a 
Conferinţei din 26 aprilie 1982. 

3. România declară că, în temeiul cerinţelor de echitate – după cum rezultă din art.74 şi 83 ale Convenţiei 
Naţiunilor Unite asupra dreptului mării – insulele nelocuite şi fără viaţă economică nu pot afecta în nici un 
fel delimitarea spaţiilor maritime ce aparţin ţărmurilor principale ale statelor riverane”.  

Principiul echităţii [26] constituie baza soluţionării conflictelor între interesele statului riveran şi cele ale 
unuia sau ale mai multor state, care ar putea apare în situaţia în care Convenţia nu atribuie drepturi sau 
jurisdicţie nici statului riveran, nici altor state în interiorul zonei economice exclusive. Un eventual diferend 
va trebui să fie rezolvat, pe baza principiului enunţat, ţinându-se seama de toate circumstanţele pertinente şi 
luându-se în consideraţie importanţa pe care interesele în cauză le prezintă, în ansamblu, pentru părţile res-
pective şi pentru comunitatea internaţională. 

În vederea exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor ce le revin în zona economică exclusivă, potrivit 
Convenţiei, statele vor ţine seama în mod corespunzător de drepturile şi obligaţiile statului riveran şi vor 
respecta legile şi reglementările adoptate de acesta în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei şi celelalte 
reguli de drept internaţional, în măsura în care acestea nu sunt incompatibile cu prezentele dispoziţii [27]. 

Concluzii 

Această preocupare sporită este determinată, în principal, de resursele nebănuite existente în mările şi 
oceanele lumii, de nevoia acută de extindere a cercetărilor în aceste zone, precum şi de influenţa determinantă 
asupra unor importanţi factori de progres pentru omenire, precum: comerţul maritim, care s-a dovedit a fi 
avantajos atât pentru producătorii de mărfuri, cât şi pentru transportatorii maritimi [28]; cercetarea ştiinţifică, 
care va permite exploatarea accentuată a potenţialului biologic şi energetic marin; comunicaţiile internaţionale, 
care s-au dezvoltat şi pe această cale convenţională ş.a. [29]. 
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ОБ ОСНОВНЫХ ПРИЧИНАХ КРИЗИСА ДОГОВОРА О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ 

ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ  

Анна ХАРУЦА  

Институт истории государства и права АН Молдовы 
 
În articol este examinată istoria creării Acordului privind nerăspândirea armelor nucleare (ANAN), sunt evidenţiate 

contradicţiile de bază, apărute ca urmare a semnării lui de către unele state. Articolele Acordului sunt analizate amănunţit. 
O atenţie deosebită se acordă garanţiilor de securitate a ţărilor care nu dispun de armament nuclear. Autorul îşi exprimă 
părerea privind eficacitatea Acordului, care a pus bazele regimului de nerăspândire a armamentului de nimicire în masă 
(ANM) şi importanţa respectării lui de către toate ţările, indiferent de faptul posedării sau nu a ANM. Extrem de impor-
tantă se prezintă eficacitatea acestui Acord în sec. XXI, în perioada creşterii şi acutizării în mod vertiginos a numărului 
de ameninţări împotriva securităţii. 

În lucrare sunt evidenţiate cauzele fundamentale ale crizei Acordului privind nerăspândirea armelor nucleare în 
condiţiile actuale, ceea ce este foarte actual, mai ales luând în consideraţie faptul intensificării colaborării în domeniul 
nuclear între unele state „de limită/dezvoltate, care au sau pot avea încurând ANM”, precum şi între unele state „dezvoltate, 
care au sau pot avea încurând ANM” şi „antelimită/puţin dezvoltate”. Are loc schimbul de tehnologii nucleare inde-
pendent elaborate, prin intermediul cărora se reuşeşte a limita dependenţa ţărilor în domeniul nuclear faţă de ţările tradi-
ţionale de export al tehnologiilor nucleare, în unele cazuri chiar permiţând unor state să devină noi exportatori de tehno-
logii nucleare. În articol este menţionată necesitatea aplicării unor măsuri dure împotriva celor care încalcă regimul de 
nerăspândire; de asemenea, este realizată şi analizată clasificarea ţărilor proliferante.  

 
The primary focus of the article is the history of the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) and the main contradictions 

that resulted after some countries signed the treaty. The articles of the Treaty are subjected to a detailed analysis. Special 
importance is given to the guarantees of security for the non-nuclear states. The author formulates the opinion about 
efficiency of the treaty that laid the foundation of the regime of non-proliferation of weapons of mass destruction (WMD) 
and the importance to respect this regime by all states, whether they have or they do not have weapons of mass 
destruction. The efficiency of the treaty is extremely important in the XXI century, when the number of challenges and 
threats is getting increasingly bigger.  

The research distinguishes the main reasons of the NPT crisis under the modern conditions and it is very actual, in 
particular, because of the recent strengthening of cooperation in the nuclear domain between separate «threshold» 
countries, as well as «threshold» and «about-threshold» countries. There were cases of exchange of independently 
worked out nuclear technologies that decrease the dependency of the states on the traditional export countries, in some 
cases, it allows the states to become new exporters of the nuclear technologies. Naturally, it weakens the possibilities of 
control over the production of nuclear weapons. The article underlies the necessity to apply tough measures against the 
violators of the non-proliferation regime; it also gives analysis and classification of the states-proliferators.  

 
 
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на сегодняшний день является, пожалуй, 

единственным средством сдерживания ядерных амбиций государств. Несмотря на различные выска-
зывания аналитиков и политических деятелей по поводу кризиса договора, он продолжает оставаться 
эффективным инструментом регулирования режима ядерного нераспространения. Однако отрицать 
некоторые застойные явления в рамках ДНЯО было бы неверным. Целью данного исследования 
является выявление основных причин кризиса Договора в современных условиях, детальный их 
анализ и поиски конструктивных альтернатив для их разрешения. 

С тем чтобы разобраться в сущности этого кризиса, следует обратиться к его основным предпосылкам. 
Ретроспективный взгляд на историю создания ДНЯО может способствовать более полному раскрытию 
сути проблематики. Как известно, ДНЯО был одобрен ГА ООН 12 июня 1968 года и открыт для под-
писания в Москве, Вашингтоне и Лондоне 1 июля того же года. Он вступил в силу в марте 1970 года. 
По состоянию на конец 2001 года его участниками являлись 187 государств, не присоединились к дан-
ному договору Израиль, Индия, Пакистан и Куба. В 2004 году Договор стал действовать в отношении 
188 государств [1]. Его основной целью являлось достижение всеобщего и полного разоружения, в 
частности ядерного. За время существования режима нераспространения ЯО в этой области удалось 
многого добиться. Речь идет об отказе ЮАР от уже созданных ядерных взрывных устройств (ЯВУ), о 
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ратификации ДНЯО государствами, не обладающими ядерным оружием, такими как Украина, 
Казахстан, Беларусь, об остановке своих ядерных программ Бразилией и Аргентиной, о снижении 
угроз нераспространения в Северной Африке. Вместе с тем, значительно обострились опасения 
мирового сообщества ввиду стремления ряда государств (Ирак, Северная Корея) войти в число 
обладателей ядерного оружия. Это поставило под сомнение эффективность существования ДНЯО и 
вызвало горячие споры. Правительства одних стран с уверенностью полагают, что добиться полного 
разоружения и отказа государств от ядерного потенциала представляется утопичным, особенно 
сегодня, когда многие державы не сокращают, а напротив, наращивают свой военный потенциал. 
Другие ратуют за полное уничтожение ядерного оружия. В сложившихся условиях важным 
представляется сохранить Договор, являющийся единственным действенным механизмом режима 
ядерного нераспространения на протяжении последних десятилетий. 

Анализируя причины, послужившие толчком к началу кризиса ДНЯО, автор отмечает, что сущность 
проблематики кроется в достаточно четко обозначившейся классификации государств, которую сам 
же Договор и обусловливает. Дело в то, что, согласно статье I, государства-участники, обладающие 
ядерным оружием, обязуются не передавать его кому бы то ни было, а также осуществлять контроль 
над ним или над какими-либо взрывными устройствами, не помогать, не поощрять и не побуждать какое-
либо государство, не обладающее ядерным оружием, к производству или приобретению ядерных 
взрывных устройств. Статья II обязует не принимать передачи от кого бы то ни было ядерного оружия и 
контроля над ним, не производить и не приобретать, равно как и не добиваться и не принимать 
какой-либо помощи в производстве ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств. 
Статья III ДНЯО звучит следующим образом: "Каждое из государств – участников Договора, не обла-
дающих ядерным оружием, обязуется принять гарантии, как они изложены в соглашении, о котором 
будут вестись переговоры и которое будет заключено с МАГАТЭ в соответствии с уставом и системой 
гарантий Агентства исключительно с целью проверки выполнения его обязательств, принятых в 
соответствии с настоящим Договором, с тем, чтобы не допустить переключения ядерной энергии с 
мирного применения на ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства. Гарантии, требуемые 
настоящей статьей, применяются ко всему исходному или специальному расщепляющемуся материалу 
во всей мирной ядерной деятельности в пределах территории такого государства, под его юрисдикцией 
или осуществляемой под его контролем, где бы то ни было" [1]. Согласно статье IV, участники 
Договора имеют право развивать исследования, производство и использование ядерной энергии в 
мирных целях и без дискриминации.  

Итак, проанализировав данные статьи, можно составить определенную классификацию, согласно 
которой государства-пролиферанты подразделяются на три основные группы: страны, уже обладающие 
ядерным оружием, но не являющиеся официальными государствами, обладающими ядерным оружием 
(ЯОГ) по ДНЯО, к примеру Израиль, Пакистан, Индия; пороговые страны, руководство которых приняло 
решение о создании собственного ядерного оружия, к числу которых относятся КНДР, Ирак; околопороговые 
страны, т.е. государства, обладающие программой создания собственного ядерного оружия, но не 
обладающие в полной мере потенциалом для ее реализации или же политическим решением, нацели-
вающим на претворение такой программы на практике, – примером могут послужить Иран, Ливия [1].  

Решение о разработке ядерного оружия практически всегда принимается секретно, и в его основе 
содержится, как правило, множество причин. Одни государства рассматривают это оружие как 
символ престижа и ведут такие разработки из соображений национальной безопасности, другие 
рассматривают его как доступное и эффективное средство противодействия внешней угрозе вне 
зависимости от того, исходит ли она от оружия массового уничтожения или от обычных вооружений. 
Последствия таких решений вполне очевидны. Как только еще одно государство получит такую 
возможность, это может привести к дальнейшему распространению оружия массового уничтожения, 
так как близлежащие государства могут ощущать угрозу и, следовательно, стремиться обрести такие 
же возможности. Бóльшее количество программ вооружения увеличит существующие риски 
инцидентов, вероятные просчеты и возможности несанкционированного их использования. По мере 
того как всë больше государств будут разрабатывать ядерное оружие, будут возрастать и риски того, что 
негосударственные акторы получат доступ и воспользуются ядерным или радиологическим оружием. 
Ввиду этих причин субъекты мировой политики должны стремиться к полному соответствию 
обязательств по ДНЯО как в области разоружения, так и нераспространения ядерного оружия. 
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В последнее время особый интерес мировой общественности вызывают «пороговым» страны, где 
ведутся интенсивные ядерные исследования, подготовка кадров, строительство АЭС и объектов 
ядерного топливного цикла. В некоторых из них идет установление ключевых объектов этого цикла, 
включая экспериментальные установки и промышленные предприятия по обогащению урана, реге-
нерации плутония, производству тяжелой воды и гексафторида урана. В ряде стран осуществляется 
разработка и даже налажено производство мощных исследовательских и энергетических реакторов. 
Практически нет ни одной "пороговой" страны, руководство которой признаёт, что работы в ядерной 
области имеют военную направленность. Более того, многие руководители таких стран заверяют, что 
не создают ядерное оружие, и в то же время отказывают представителям МАГАТЭ в инспекции их 
ядерных объектов [2], особенно возведенных самостоятельно и использующих "чувствительную" 
ядерную технологию. 

Весьма опасное явление последнего времени – усиление сотрудничества в ядерной области между 
отдельными "пороговыми" странами, а также между "пороговыми" и "околопороговыми" странами. 
Происходит обмен самостоятельно разработанными ядерными технологиями, проведение совместных 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), подготовка соответствующих 
кадров. Тем самым удается снизить зависимость этих стран в ядерной области от традиционных 
стран-экспортеров ядерной технологии, а в ряде случаев (Аргентина, Индия, Бразилия, ЮАР, Южная 
Корея) возникает возможность стать новыми такими экспортерами. Естественно, что это ослабляет 
возможности контроля, препятствующего производству ядерного оружия. Опасность усугубляется и 
тем, что рост ядерных возможностей "пороговых" и ряда "околопороговых" стран сопровождается 
производством и импортом ракет, способных нести критическую полезную нагрузку весом до 500 кг 
на расстояния в сотни и даже тысячи километров [3]. 

Следует напомнить, что в 1995 году истек срок действия ДНЯО, и мировое сообщество всерьез 
задумалось над необходимостью его продления. Мир пришёл к пониманию необходимости жестких 
мер против нарушителей режима ядерного нераспространения. Наиболее актуальными стали вопросы 
о полном запрете всем безъядерным странам-участницам Договора и государствам, подписавшим 
другие соглашения по нераспространению, на производство ядерного оружия, проведение соот-
ветствующих НИОКР, а также на создание компонентов боеприпасов. Особое внимание отведено 
разработке и принятию усовершенствованной системы верификации, позволяющей достоверно определять 
соблюдение запрета на разработку ядерного оружия, а также системы контроля изначальных запасов 
ядерных материалов. Изучались и обсуждались вопросы о расширении масштабов законодательно 
предусмотренных экономических и политических санкций в отношении государств и частных фирм, 
нарушающих режим нераспространения оружия массового уничтожения [4].  

В 2000 году на повестке дня Конференции было обозначено рассмотрение и подписание Конвенции 
о запрещении производства расщепляющихся материалов для военных целей, а также международного 
Кодекса поведения в отношении поставок оружия. Принципы, задачи и пути содействия всестороннему 
осуществлению Договора, а также придание ему универсального характера, являются основополагаю-
щими задачами Договора. Так, в 2007 году и в мае 2008 года состоялись встречи стран-участниц ДНЯО, 
цель которых заключалась в преодолении неутешительных результатов конференции 2005 года, когда 
была выявлена неспособность Всемирного саммита в поиске решения по проблемам разоружения и 
нераспространения. Несмотря на то, что в течение нескольких последних лет наблюдалась стагнация 
дипломатии в области ядерного разоружения, ведется эффективная работа участников ДНЯО [5], 
стремящихся найти пути выхода из обострившейся кризисной ситуации. В 2007 году в ходе данных 
встреч был также, предложен и рассмотрен проект типовой Конвенции по ядерному оружию, а в 2008 
году обсуждалась Конвенция по кассетным боеприпасам.  

Итак, следует отметить, что несмотря на то, что есть государства, стремящиеся стать обладателями 
ядерного потенциала, режим нераспространения продолжает оставаться важным механизмом сдер-
живания в мировой политике и международных отношениях. Проблемы, обозначившиеся в рамках 
ДНЯО, затрагивают в большей мере статью VI ДНЯО и касаются пункта о полном разоружении. В 
этом направлении необходимы систематические продвижения, в противном случае Договор будет 
оставаться неустойчивым. 
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Таким образом, к числу основных причин кризиса ДНЯО следует отнести: 
 нарушение статей ДНЯО, что ставит под сомнение эффективность методов борьбы с ядерным 

оружием, в том числе применяемых СБ ООН и МАГАТЭ; 
 отрицание, в частности, "пороговыми" странами того факта, что во многих из них работы в ядер-

ной области имеют военную направленность. Так, США открыто нарушают статью VI ДНЯО, требующую 
сокращения и ликвидации атомных арсеналов, поскольку продолжают финансировать исследования 
и разработки в сфере создания нового поколения ядерного оружия и отказывают международным 
инспекторам в доступе на свои ядерные объекты. Иран отказался исполнять требование Совета Без-
опасности ООН об отказе от своих прав, записанных в статье IV ДНЯО, – тех прав, осуществление 
которых ранее было временно приостановлено Ираном в качестве «меры по укреплению доверия» [6];  
 недопущение некоторыми государствами представителей МАГАТЭ для проведения инспекций 

на ядерных объектах; 
 усиление сотрудничества в ядерной области между отдельными "пороговыми" странами, а 

также между "пороговыми" и "околопороговыми" странами; 
 сохранение права на использование атомных технологий в мирных целях. Обогащение урана – 

это процесс, позволяющий создавать ядерное топливо для АЭС и преобразовывать атомную энергию 
в электрическую. Оно относится к числу тех видов деятельности, неотъемлемое право на которые 
гарантировано статьёй IV для всех участников ДНЯО. Ввиду этого некоторые государства считают 
гарантированное право на обогащение урана инструментом, упрощающим присоединение многих 
государств к ДНЯО. Отсутствие его превратило бы ДНЯО в систему ˝ядерного апартеида˝, служащего 
только интересам стран-обладательниц ядерным оружием и не дающего никаких выгод остальному 
миру. Однако зачастую этот факт является лишь предлогом для проведения военных разработок; 
 стагнация дипломатии в области ядерного разоружения. 
В 2010 году состоится Восьмая конференция по рассмотрению действия (КР) ДНЯО [7], которая 

проложит курс на следующие пять лет. Очень хочется надеяться, что ДНЯО будет укреплен, а вера в 
него восстановлена. Это должно стать частью более широкого процесса по подтверждению верхо-
венства закона и важности мультилатерализма, так как процесс рассмотрения действия ДНЯО – не 
простой ритуал, а незаменимый инструмент в диагностике состояния режима нераспространения и в 
привлечении государств-членов Договора к выполнению своих обязательств. ДНЯО является в первую 
очередь базовым международно-правовым документом, давшим импульс разработке внешних барье-
ров ядерному распространению, т.е. таких институциональных контрольных механизмов, как гарантии 
МАГАТЭ, национальные меры учета и контроля ядерных материалов, экспортный контроль. Так, 
Договор оказался эффективным средством сдерживания ядерных амбиций, и в то же время с его 
помощью не удалось добиться прекращения ядерных программ в таких государствах, как Индия, 
Пакистан, Израиль. Однако несмотря на определенные трудности, которые переживает ДНЯО в 
современных условиях мирового развития, его важность очевидна, так как простым ужесточением 
контроля над нераспространением ОМУ проблему действительно не решить.  
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RĂSPUNDEREA PENTRU OMORUL PREVĂZUT  

LA lit.e) alin.(2) art.145 CP RM 

Sergiu BRÎNZĂ 

Catedra Drept Penal şi Criminologie 
 
In the framework of this study, are examined those three aggravating circumstances assumptions prevented on let.e) 

par.(2) art.145 “Murder on purpose” from the Penal Code (in the wording of the Law nr.277-XVI on 18.12.2008), namely: 
the perpetration of the manslaughter benefiting from the known or obvious impotence being of the victim, due to advan-
ced age, to some kind of illness, due to physical or psychical handicap or to anything else; the conscientious perpetra-
tion of the manslaughter on pregnant woman; the conscientious perpetration of the manslaughter on minor.   

 
 
La 18.12.2008, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr.277-XVI pentru modificarea şi comple-

tarea Codului penal al Republicii Moldova [1]. Conform acestei legi, printre altele, s-a statuat că dispoziţia 
de la lit.e) alin.(2) art.145 „Omorul intenţionat” din Codul penal are următorul conţinut: „cu bună-ştiinţă 
asupra minorului sau a femeii gravide ori profitând de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, 
care se datorează vârstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor”. Astfel, putem observa 
că prevederea de la lit.e) alin.(2) art.145 CP RM reprezintă rezultatul comasării a trei prevederi din art.145 CP RM 
(în varianta de până la amendamentul din 18.12.2009): 

1) „profitând de starea de neputinţă a victimei” (lit.e) alin.(2)); 
2) „cu bună-ştiinţă asupra unei femei gravide” (lit.c) alin.(3)); 
3) „cu bună-ştiinţă asupra unui minor” (lit.d) alin.(3)). 
În legătură cu aceasta, Ministerul Justiţiei a motivat astfel oportunitatea expunerii într-o nouă manieră a 

dispoziţiei de la lit.e) alin.(2) art.145 CP RM: „La alin.(2) a fost modificată redacţia lit.e), care stabileşte în 
calitate de circumstanţă agravantă omorul săvârşit profitând de starea de neputinţă a victimei, în vederea 
determinării cazurilor care formează starea de neputinţă, în special vârsta, boala, handicapul fizic sau psihic, 
fiind preluate din legea penală a Franţei [2]. De asemenea, în textul lit.e) au fost incluse semnele componente 
ale infracţiunii de omor săvârşit împotriva unui minor şi a unei femei gravide, care sunt legate de starea de 
neputinţă” [3]. 

Într-adevăr, pare a fi justificată comasarea a trei circumstanţe agravante distincte ale omorului intenţionat 
într-o singură circumstanţă agravantă a acestei fapte infracţionale, presupunând trei ipoteze diferite. Or, toate 
cele trei ipoteze se referă la victima infracţiunii. Însă, mai există o caracteristică ce le uneşte şi care le distinge 
de alte ipoteze vizând circumstanţele agravante ale omorului intenţionat (de exemplu, de omorul săvârşit 
asupra unui reprezentant al autorităţii publice ori asupra unui militar, ori asupra rudelor apropiate ale acestora, 
în timpul sau în legătură cu îndeplinirea de către reprezentantul autorităţii publice sau militar a obligaţiilor de 
serviciu (lit.p) alin.(2) art.145 CP RM)). 

În acest context, merită atenţie cele menţionate de I.Farghiev: „În anumite cazuri, victima se poate afla 
într-o stare având semnificaţia juridico-penală. De exemplu, în starea de graviditate, în starea de neputinţă, în 
starea de boală, în starea periculoasă pentru viaţă când victima e lipsită de posibilitatea de a se salva din cauza 
vârstei fragede sau înaintate, a bolii sau a neputinţei etc. Aflarea victimei în una din aceste stări e folosită de 
către făptuitor pentru săvârşirea faptei prejudiciabile. Sau generează obligaţii specifice în sarcina făptuitorului, 
obligaţii de acordare a ajutorului victimei, a căror neexecutare constituie infracţiune” [4]. 

În acelaşi context, I.F. Dediuhina deosebeşte, printre altele, următoarele tipuri de stări ale victimei, 
relevante sub aspect penal: 1) stări vizând sănătatea fizică sau psihică a victimei (starea de neputinţă, gravidi-
tatea, boala etc.); 2) stări relevând caracteristicile social-demografice ale victimei (sexul, vârsta etc.) [5]. 

În concluzie, putem deduce că pentru cele trei ipoteze ale circumstanţei agravante prevăzute la lit.e) 
alin.(2) art.145 CP RM sunt comune următoarele trăsături: 

1) nu se referă la conduita victimei, nici la statutul social al acesteia; 
2) nu pot determina atenuarea tratamentului sancţionator al făptuitorului, deoarece nu presupune acţiuni 

ilegale sau imorale ale victimei, care să provoace săvârşirea infracţiunii; 
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3) determină agravarea răspunderii penale a făptuitorului; aceasta deoarece atestă precaritatea victimei în 
raport cu făptuitorul, precaritate având cauze psihofiziologice sau de morbiditate (cum ar fi graviditatea şi 
starea de neputinţă), ori biocronologice (cum ar fi vârsta). 

În cele ce urmează vor fi analizate pe rând ipotezele respective, şi anume: 
1) săvârşirea omorului profitând de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează 

vârstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor; 
2) săvârşirea omorului cu bună-ştiinţă asupra femeii gravide; 
3) săvârşirea omorului cu bună-ştiinţă asupra minorului. 
A. săvârşirea omorului profitând de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se 

datorează vârstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor 
Nu putem să nu remarcăm anumite diferenţe dintre prevederea actuală de la lit.e) alin.(2) art.145 CP RM – 

vizând ipoteza în cauză – şi prevederea de la lit.e) alin.(2) art.145 CP RM, dinaintea amendamentului de la 
18.12.2008 – „profitând de starea de neputinţă a victimei”: 

a) în formula actuală, se cere ca starea de neputinţă a victimei să fie cunoscută de făptuitor sau evidentă 
pentru acesta; 

b) în formula actuală, sunt specificaţi factorii cauzali ai stării de neputinţă a victimei: vârsta înaintată; 
boala; handicapul fizic sau psihic; alţi factori. 

Dar sunt oare de substanţă sau doar de formă aceste diferenţe? Au condiţionat ele oare reducerea sau 
lărgirea sferei de aplicare a prevederii de la lit.e) alin.(2) art.145 CP RM? Răspunsurile la aceste întrebări le 
putem formula numai după o examinare detaliată a celei dintâi ipoteze a circumstanţei agravante prevăzute la 
lit.e) alin.(2) art.145 CP RM. 

Astfel, în primul rând, ne menţinem pe aceleaşi poziţii pe care le-am relevat anterior, cu privire la 
justificarea agravării răspunderii penale în cazul săvârşirii omorului profitându-se de starea de neputinţă a 
victimei: „Agravanta se justifică prin aceea că, pe de o parte, omorul asupra unei persoane care se află în 
stare de neputinţă poate fi săvârşit mai uşor, iar, pe de altă parte, că cel care profită de o asemenea stare a 
victimei pentru a o omorî vădeşte grad sporit de pericol social” [6]. 

Însă, nu toţi împărtăşesc această opinie. De exemplu, A.I. Strelnikov susţine: „În cazul omorului săvârşit 
profitând de starea de neputinţă a victimei, nu se amplifică atingerea adusă obiectului infracţiunii. Deci, nu 
suferă modificări nici gradul de pericol social, nici caracterul pericolului social. Agravarea răspunderii pentru 
omorul săvârşit într-o asemenea împrejurare a fost determinat de considerente de ordin moral” [7]. Dintotdeauna, 
oamenii aflaţi în neputinţă au suscitat compasiune şi sentimentul de a veni în ajutor. Însă, considerentele de 
ordin moral nu pot constitui temeiuri pentru agravarea răspunderii penale [8]. 

Nu este de aceeaşi părere I.F. Dediuhina. Aceasta înţelege prin „diferenţierea răspunderii penale” delimi-
tarea răspunderii penale, modificarea volumului şi tipului răspunderii penale, cu luarea în consideraţie a cir-
cumstanţelor care influenţează gradul de pericol social al infracţiunii şi al persoanei ce a săvârşit-o; caracte-
risticile relevante penalmente ale victimei infracţiunii constituie circumstanţe care trebuie luate în consideraţie 
la diferenţierea răspunderii penale, circumstanţe care se clasifică în cele agravante şi cele atenuante; la circum-
stanţele agravante urmează a se raporta săvârşirea infracţiunii cu bună-ştiinţă asupra unei femei gravide sau 
asupra unui minor, ori profitând de starea de neputinţă a victimei [9]. 

Suntem de acord cu I.F. Dediuhina. Este justificată agravarea răspunderii penale pentru săvârşirea omorului 
profitând de starea de neputinţă a victimei. Este justificată nu din considerente de sorginte morală, aşa cum 
opinează A.I. Strelnikov. În realitate, altceva condiţionează diferenţierea răspunderii penale pentru omorul 
persoanei, care se află în stare de neputinţă, de omorul unei persoane care nu se găseşte într-o asemenea stare. 
În prima situaţie, gradul mai sporit de pericol social îl condiţionează conştientizarea de către făptuitor a împre-
jurării că starea victimei îi reduce potenţialul de autoapărare. Starea de neputinţă a victimei nu doar sporeşte 
riscul ca o persoană să devină victimă a omorului. De multe ori, această stare este cea care îl determină pe 
făptuitor să-şi aleagă locul, metoda şi ambianţa de realizare a lipsirii de viaţă a victimei. 

După această necesară digresiune, vom menţiona că prima ipoteză a circumstanţei agravante, specificate 
la lit.e) alin.(2) art.145 CP RM, presupune îndeplinirea cumulativă în principal a două condiţii: 1) victima să 
se afle într-o stare de neputinţă şi 2) făptuitorul să profite de această stare pentru a lipsi de viaţă victima. 

Dacă ne referim la prima condiţie, prin „stare de neputinţă” trebuie să înţelegem incapacitatea victimei de 
a se apăra din cauza nefuncţionării totale sau parţiale a conştiinţei ori a stării sale fizice sau psihice precare. 
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La lit.e) alin.(2) art.145 CP RM legiuitorul enumără exemplificativ factorii ce constituie cauzele stării de 
neputinţă a victimei: vârsta înaintată; boala; handicapul fizic sau psihic; alţi factori. Considerăm că starea 
fizică sau psihică precară a victimei o reprezintă boala, handicapul fizic sau psihic, alţi factori (de exemplu, 
în unele cazuri, starea de ebrietate). De asemenea, la alţi asemenea factori cauzali se raportează vârsta înaintată, 
vârsta fragedă, nefuncţionarea totală sau parţială a conştiinţei (de exemplu, somnul). 

Până la urmă, pentru a considera o stare ca fiind stare de neputinţă nu contează ce fel de factori au deter-
minat-o: fiziologici sau patologici, fireşti sau nefireşti. Important este ca victima, aflându-se în această stare, 
să nu aibă putinţa de a se apăra împotriva făptuitorului. În acest sens, prezintă interes motivarea dintr-o speţă 
din practica judiciară rusă: „La momentul comiterii omorului, victima O. a împlinit vârsta de 11 ani. Mama 
victimei a explicat că O. nu arăta mai în vârstă, avea o statură considerabil mai mică şi o forţă fizică mai redusă 
în comparaţie cu făptuitorul P. ... Lui P. îi era cunoscut că O., în virtutea vârstei fragede şi a dezvoltării fizice 
mai slabe, nu se putea apăra şi nu-i putea opune rezistenţă activă. Răspunzând la întrebările acuzării, P. a 
declarat că victima a încercat anemic să se împotrivească, ţinându-se cu mâinile de ştreang, dar nu i-a reuşit 
nimic. Instanţa de fond a arătat întemeiat că vârsta fragedă, ca şi slaba dezvoltare fizică şi psihică a lui O., nu 
doar nu i-au permis acestuia să se apere şi să-i opună rezistenţă lui P., care era mai maturizat şi avea o consti-
tuţie fizică mai robustă, dar şi au lipsit-o pe victimă de posibilitatea de a percepe adecvat semnificaţia celor 
săvârşite în privinţa sa” [10]. 

Ce rezultă din această motivare? 
Noţiunea „starea de neputinţă a victimei” este o noţiune complementară sau care poate fi complementară 

în raport cu alte noţiuni: „vârsta fragedă”, „vârsta înaintată”, „boala”, „handicapul fizic sau psihic”, „starea de 
ebrietate” (posibil), „forţa fizică vădit disproporţionată în raport cu cea a făptuitorului”, „somnul” etc. Toate 
aceste noţiuni nu sunt identice după conţinut cu noţiunea „starea de neputinţă a victimei”. Cea mai mare parte 
din ele caracterizează cauza ce determină starea de neputinţă a victimei. Alte noţiuni complementare reflectă 
forma de exteriorizare a stării de neputinţă a victimei. Altele îndeplinesc rolul de conţinut al acestei stări. 

Prin aceasta dorim să sugerăm că noţiunea „starea de neputinţă a victimei” este o noţiune estimativă. Nu 
oricare, de exemplu, minor în vârstă de 11 ani va fi neapărat considerat aflându-se în stare de neputinţă. Nu 
oricare persoană de vârstă înaintată trebuie recunoscută aflându-se în această stare. Pentru a aduce consistenţă 
acestei afirmaţii, vom reproduce un exemplu din practica judiciară română: „Vârsta înaintată a victimei şi 
faptul că aceasta suferea de mai multe boli nu pot duce, prin ele însele şi în mod absolut, la concluzia că 
aceasta s-a aflat în neputinţă de a se apăra, de vreme ce la data uciderii sale ducea o viaţă activă normală, 
desfăşurând diferite activităţi... Din probele administrate în cauză rezultă că în ziua săvârşirii faptei aceasta 
efectuase munci agricole şi a sosit la locul faptei mergând pe bicicletă. Deci, era într-o stare fizică care exclude 
concluzia că s-ar fi aflat în neputinţă de a se apăra atunci când a fost lovită cu pumnii şi o piatră de către 
inculpat” [11]. Acelaşi lucru se poate susţine despre boală. În acest plan, ne raliem punctului de vedere al lui 
T.A. Plaksina: „La categoria de persoane bolnave se raportează un cerc destul de larg de persoane. Printre 
acestea se află, indubitabil, persoane care pot opune rezistenţă făptuitorului. Or, prezenţa unei boli nu-l lipseşte 
inevitabil pe om de capacitatea de a se opune făptuitorului sau de a se ascunde de acesta” [12]. Aceleaşi 
argumente pot fi invocate în cazul handicapului fizic sau psihic, al stării de ebrietate, al altor asemenea stări. 
Nu este exclus ca victima să fie înarmată sau să fie practicantă de arte marţiale. 

De unele singure, abstrase de circumstanţele concrete ale faptei, vârsta fragedă sau înaintată, boala, handi-
capul fizic sau psihic, ebrietatea etc. nu pot să caracterizeze starea de neputinţă a victimei. Exemplificarea 
unor asemenea factori cauzali, la care recurge legiuitorul la lit.e) alin.(2) art.145 CP RM, nu poate fi acceptată 
ca procedeu suficient la definirea noţiunii „starea de neputinţă a victimei”. Exemplificarea în cauză nu a 
adăugat nimic nou esenţei juridice a noţiunii „starea de neputinţă a victimei”, în înţelesul pe care a avut-o până 
la amendamentul de la 18.12.2008. Mai mult, această exemplificare poate fi nocivă. Aceasta pentru că desti-
natarii legii penale ar putea concepe că starea de neputinţă a victimei poate fi determinată numai de vârsta 
înaintată, de boală, de handicapul fizic sau psihic. Cât priveşte sintagma „alt factor” (care, la lit.e) alin.(2) 
art.145 CP RM, desemnează ceilalţi factori cauzali ai stării de neputinţă a victimei), există riscul ca aceasta 
să fie ignorată în procesul de aplicare a răspunderii penale. Aceasta pentru a se respecta regula de la alin.(2) 
art.3 CP RM, potrivit căreia se interzice interpretarea extensivă defavorabilă a legii penale. 

În cele mai frecvente cazuri, factorii cauzali – enumeraţi exemplificativ la lit.e) alin.(2) art.145 CP RM – 
trebuie coroboraţi cu alte împrejurări, pentru a ne da seama dacă, în momentul săvârşirii omorului, victima se 
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afla în stare de neputinţă. Este demnă de reţinut următoarea explicaţie de la pct.6 al Hotărârii Plenului Jude-
cătoriei Supreme a Republicii Belarus „Cu privire la practica în cauzele referitoare la omor (art.139 al Codu-
lui penal al Republicii Belarus)”, nr.9 din 17.12.2002: „Concluzia instanţei de judecată despre aflarea victimei 
în stare de neputinţă urmează a fi întemeiată pe evaluarea tuturor împrejurărilor cauzei în ansamblu (sublinie-
rea ne aparţine – n.a.), fiind motivată corespunzător în cadrul sentinţei” [13]. 

Pe cale de consecinţă, propunem ca la lit.e) alin.(2) art.145 CP RM nu exemplificarea, dar genul proxim 
şi diferenţa specifică să fie puse la baza identificării factorilor cauzali ai stării de neputinţă a victimei. La 
concret, recomandăm ca, în locul cuvintelor „care se datorează vârstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau 
psihic ori altui factor”, să fie utilizată expresia „adică de incapacitatea victimei de a se apăra din cauza nefuncţio-
nării totale sau parţiale a conştiinţei ori a stării sale fizice sau psihice precare”. 

În altă ordine de idei, reafirmăm punctul de vedere pe care l-am exprimat anterior: „Pentru aplicarea agra-
vantei examinate nu are însemnătate dacă însuşi făptuitorul a dus victima la aşa stare (se are în vedere starea 
de neputinţă – n.a.) sau ea se găsea în stare de neputinţă independent de acţiunile lui” [14]. Totuşi, considerăm 
imperioasă introducerea unei mai mari clarităţi vizavi de această afirmaţie. Temei pentru aceasta a servit 
atitudinea lipsită de constanţă, manifestată în practica judiciară în privinţa situaţiei descrise. 

Astfel, de exemplu, într-o speţă din practica judiciară rusă, M. a fost condamnat inclusiv pentru omorul 
săvârşit profitând de starea de neputinţă a victimei. În fapt, acesta, la 1.04.2008, a întâlnit trei minori având 
vârsta între 7 şi 13 ani. Ameninţându-le cu aplicarea violenţei, le-a dus în pădure şi le-a legat cu frânghia de 
copaci. După aceasta, M. a săvârşit în privinţa victimelor acţiuni violente cu caracter sexual şi le-a aplicat 
câteva lovituri cu cuţitul [15]. Într-un alt caz, Colegiul penal al Judecătoriei Supreme a Federaţiei Ruse a 
constatat că instanţa de fond nu a avut dreptate când a reţinut că, în momentul săvârşirii omorului, victima se 
afla în stare de neputinţă: omorul victimei imobilizate prin legare nu poate fi considerat exemplu de omor 
săvârşit profitând de starea de neputinţă a victimei [16]. Într-o altă speţă, Colegiul penal al Judecătoriei Supreme a 
Federaţiei Ruse a relevat că nu există temeiuri pentru a invoca săvârşirea omorului profitând de imposibilitatea 
victimei de a se apăra, din moment ce victima a fost adusă în stare de neputinţă de către inculpat, împreună 
cu ceilalţi participanţi, în rezultatul acţiunilor îndreptate spre cauzarea vătămării sănătăţii victimei [17]. 

Din ultimele două exemple ar rezulta următoarea concluzie: dacă făptuitorul, care a plănuit din timp să 
lipsească victima de viaţă, o aduce în stare de neputinţă (pe calea imobilizării prin legare, a aplicării loviturilor 
etc.), această aducere în stare de neputinţă reprezintă metoda de săvârşire a omorului, fără a constitui temei 
de agravare a răspunderii penale. Răspunderea penală ar trebui agravată numai dacă făptuitorul profită de 
starea de neputinţă a victimei, care nu se datorează acţiunilor făptuitorului. 

În acelaşi făgaş se exprimă T.Toader: „Starea de neputinţă a victimei de a se apăra trebuie să fie exterioară 
activităţii făptuitorului, adică să nu se datoreze acestuia. Actele de natură să pună victima în neputinţă de a se 
apăra, săvârşite de făptuitor, constituie acte de pregătire sau de executare a omorului, care sunt absorbite de 
infracţiunea consumată de omor [18]. Într-o manieră apropiată se pronunţă Gh.Diaconescu: „incapacitatea 
victimei de a se apăra să fie datorată altor cauze decât acţiunii făptuitorului” [19]. În fundamentarea opiniei 
sale, ultimul autor prezintă ca model de inspiraţie o speţă din practica judiciară: „Starea de neputinţă fizică sau 
psihică a victimei de a reacţiona, apărându-se în faţa atacului, trebuie să fie exterioară activităţii autorului, 
adică să nu se datoreze faptelor acestuia. Comiterea de către autor a unor acte de natură a pune victima în 
imposibilitatea de a se apăra are semnificaţia unor acte de pregătire sau de executare a omorului, care sunt 
absorbite în infracţiunea consumată. În consecinţă, în speţă, legarea mâinilor victimei, pentru a-i înlătura 
rezistenţa faţă de actele de violenţă comise împotriva ei, nu justifică reţinerea agravantei în discuţie, deoarece 
în momentul declanşării agresiunii victima nu se afla în imposibilitatea de a se apăra, ci apărarea sa a fost 
înfrântă pe parcurs de către autorul infracţiunii de omor” [20]. 

La fel de ireproşabile par a fi punctele de vedere ale unor doctrinari ruşi. De exemplu, I.L. Marogulova 
susţine că starea de neputinţă a victimei nu poate fi legată de acţiunile violente ale făptuitorului; pentru a-i 
incrimina săvârşirea omorului profitând de starea de neputinţă a victimei, este necesar ca acesta doar să profite 
de starea respectivă, pentru a-şi uşura comiterea infracţiunii [21]. La rândul său, L.V. Inogamova-Hegai afirmă: 
„Nu poate fi considerată în stare de neputinţă acea victimă, care a ajuns în această stare datorită acţiunilor 
făptuitorului. Din sensul legii rezultă că victima trebuie să fie în neputinţă până la aplicarea violenţei împotriva 
ei. Dacă victima a devenit neputincioasă ca urmare a conduitei făptuitorului (aplicarea traumei, legarea 
victimei etc.), atunci nu se poate considera că omorul a fost săvârşit profitând de imposibilitatea victimei de a 
se apăra” [22]. 
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Îndoieli cu privire la categoricitatea şi univocitatea tuturor acestor alegaţii rezultă dintr-o speţă, care pare 
a veni în sprijinul acestor alegeri: „Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (a României – n.a.) nu poate avea în 
vedere critica părţilor civile cu privire la incidenţa dispoziţiilor lit.d) alin.(1) art.175 al Codului penal al 
României, respectiv omorul calificat săvârşit prin profitarea de starea de neputinţă a victimei de a se apăra, 
deoarece această stare fie fizică, fie psihică a victimei trebuie să fie preexistentă faptei şi să nu fie consecinţa 
acţiunii inculpatului (sublinierea ne aparţine – n.a.)” [23]. 

Rezultă că, la calificarea omorului, nu trebuie să se reţină săvârşirea acestuia profitând de starea de 
neputinţă a victimei, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele două condiţii: 

1) starea de neputinţă nu este preexistentă executării omorului; 
2) starea de neputinţă este consecinţa acţiunilor făptuitorului. 
Dezvoltând ideea, reiese că trebuie să fie agravată răspunderea pentru omor, în ipoteza profitării de starea 

de neputinţă a victimei, în acel caz când starea de neputinţă este preexistentă executării omorului, iar această 
stare este consecinţa acţiunilor făptuitorului. 

Este oare posibil aşa ceva? Da, este. Pentru a ne convinge de aceasta, să apelăm la procedeul interpretării 
prin analogie: „Legiuitorul a înţeles să agraveze răspunderea penală nu pentru sustragerea din încăpere, alt 
loc pentru depozitare sau locuinţă, ci pentru sustragerea săvârşită cu pătrunderea în aceste locuri. Pe cale de 
consecinţă, pentru incriminarea agravantei analizate (se are în vedere sustragerea săvârşită prin pătrundere în 
încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă – n.a.), este necesar a proba dacă scopul de sustragere a 
apărut la făptuitor până la pătrunderea lui în încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă. Prin urmare, 
dacă făptuitorul a intrat în asemenea locuri, conducându-se de scopuri legitime, iar scopul de a sustrage a 
apărut ulterior, în cele comise lipseşte circumstanţa agravantă analizată” [24]. Este o axiomă care e susţinută 
cvasiunanim în literatura de specialitate şi care şi-a găsit aplicare în pct.29 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de 
Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea bunurilor”, 
nr.23 din 28.06.2004 [25]. Ideea esenţială, pe care o desprindem din această axiomă, este că, pentru agravarea 
răspunderii penale pentru o infracţiune, contează momentul în care apare intenţia făptuitorului de a crea o 
circumstanţă, care se poate dovedi o circumstanţă agravantă a acelei infracţiuni. Aceasta cu condiţia că intenţia 
făptuitorului de a crea circumstanţa agravantă se integrează intenţiei de a săvârşi infracţiunea în forma agra-
vată corespunzătoare. 

Cu alte cuvinte, potenţialul făptuitor (potenţial, pentru că încă nu i-a apărut intenţia de a comite omorul) 
imobilizează potenţiala victimă a omorului, îi administrează somnifere sau alte asemenea substanţe, foloseşte 
în privinţa ei gaze paralizante sau, chiar, aplică violenţa împotriva potenţialei victime a omorului. Aceste 
procedee ale făptuitorului potenţial al omorului sunt realizate în contextul altor infracţiuni, antecedente omo-
rului (infracţiuni care formează concursul real cu omorul care va urma), dar pot fi realizate şi în afara unui 
context infracţional. Atunci când victima se află în stare de neputinţă (şi nu mai devreme), făptuitorului îi 
apare intenţia de a săvârşi omorul (de exemplu, în scopul de a ascunde infracţiunea antecedentă). În situaţia 
dată, făptuitorul omorului nu face decât să profite de starea de neputinţă pe care a creat-o tot el. Însă (sic!) a 
creat-o nu în calitate de subiect al omorului, nu în contextul infracţiunii de omor, dar înainte de a-i apare 
intenţia de a omorî. În situaţia descrisă, crearea stării de neputinţă de către cel care urmează să săvârşească 
omorul nu se deosebeşte principial de crearea stării de neputinţă de către însăşi victima omorului sau de către 
o terţă persoană. Or, în toate aceste cazuri, starea de neputinţă a victimei este preexistentă săvârşirii omorului, 
nefiind dependentă de intenţia făptuitorului de a săvârşi omorul. Cronologic, intenţiei de a crea starea de 
neputinţă îi urmează intenţia de a săvârşi omorul profitând de starea de neputinţă. Cele două intenţii sunt 
independente, ele alcătuiesc un concurs de intenţii. Nu se absorb una de cealaltă. 

În concluzie, în planul agravării conform lit.e) alin.(2) art.145 CP RM a răspunderii pentru săvârşirea 
omorului profitând de starea de neputinţă a victimei, nu are importanţă dacă această stare a fost creată prin 
acţiunile făptuitorului, ale victimei sau ale unei alte persoane. Totodată, când o creează făptuitorul, este obli-
gatoriu ca intenţia de a crea starea de neputinţă să fie preexistentă şi independentă de intenţia aceluiaşi făp-
tuitor de a săvârşi omorul profitând de starea de neputinţă a victimei. În lipsa acestor condiţii de preexistenţă şi 
independenţă, va lipsi temeiul reţinerii circumstanţei agravante specificate la lit.e) alin.(2) art.145 CP RM (în 
ipoteza omorului săvârşit profitând de starea de neputinţă a victimei). În lipsa altor circumstanţe agravante, 
răspunderea se va aplica potrivit alin.(1) art.145 CP RM. 
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Un alt aspect, legat de analiza primei ipoteze a circumstanţei agravante prevăzute la lit.e) alin.(2) art.145 
CP RM, îl reprezintă oportunitatea considerării somnului ca expresie a stării de neputinţă a victimei. Într-o 
publicaţie anterioară [26] ne-am prezentat punctul de vedere privind această oportunitate. Revenim la acest 
subiect, deoarece o impune practica neuniformă de aplicare a legii penale. 

De exemplu, într-o speţă din practica judiciară a Federaţiei Ruse, S. a fost condamnat, inclusiv, pentru 
omorul săvârşit profitând de starea de neputinţă a victimei. În fapt, la 31.12.2005, acesta a descoperit doi 
minori – de 4 ani şi de 5 ani – dormind în maşina GAZ-31029, care staţiona lângă casa familiei B. Având 
temeri că, trezindu-se, minorii pot observa în casă cadavrele a patru persoane (pe care S. le-a omorât anterior), 
şi că îl vor denunţa, S. cu ajutorul toporului i-a lipsit de viaţă pe cei doi minori [27]. Într-un alt caz, Colegiul 
penal al Judecătoriei Supreme a Federaţiei Ruse a criticat soluţia primei instanţe, care a reţinut, la agravarea 
răspunderii penale, săvârşirea omorului profitând de starea de neputinţă a victimei: aflarea victimei, în momentul 
săvârşirii faptei, în stare de somn nu este un temei pentru a considera că victima se afla în stare de neputinţă [28]. 
Aceeaşi constatare se face într-o altă speţă [29]. 

În ce ne priveşte, considerăm că, în comparaţie cu alte manifestări ale stării de neputinţă, somnul are o 
potenţialitate mai pregnantă de a fi raportat la starea de neputinţă. Somnul este suficient să denote de unul 
singur lipsa de putinţă a victimei de a se apăra împotriva făptuitorului, de a-i opune rezistenţă. Nu sunt necesare 
circumstanţe suplimentare, care să confirme că cel aflat în stare de somn se află în stare de neputinţă. Or, în 
timpul somnului, conştiinţa şi voinţa persoanei sunt deconectate. De aceea, persoana care doarme nu poate să 
reacţioneze la fel de adecvat la realitatea înconjurătoare, ca şi atunci când aceasta e trează. 

Totuşi, în doctrina penală există voci care deneagă oportunitatea considerării somnului ca expresie a stării 
de neputinţă. Astfel, de exemplu, S.Dementiev menţionează că, dacă am recunoaşte omorul unei persoane 
care doarme drept omor săvârşit profitând de starea de neputinţă a victimei, la fel ar trebui să procedăm în 
situaţia când persoana e omorâtă prin surprindere (de exemplu, cu o împuşcătură efectuată din spate); aceasta 
deoarece la moment victima nu bănuia de preconizata atentare la viaţa ei [30]. 

Raţionamentul lui S.Dementiev are la bază o confuzie de noţiuni. Nu-l putem accepta, întrucât echivalează 
două ipoteze absolut diferite. 

„Neputinţă” înseamnă „faptul de a nu avea forţa, posibilitatea, capacitatea, libertatea de a realiza ceva, de 
a acţiona” [31]. Cel care doarme nu se poate apăra în mod evident împotriva făptuitorului, întrucât nu-i 
funcţionează conştiinţa. În contrast, cel care este atacat în ambuscadă sau de la spate, ori este luat în vizor de 
făptuitorul având o puşcă cu lunetă etc., se poate apăra, deoarece îi funcţionează conştiinţa. Este suficient un 
oarecare indiciu (zgomotul produs de făptuitor, pata de lumină, observarea acţiunilor făptuitorului în retrovizor 
etc.), pentru ca victima să ia atitudine şi să adopte măsurile necesare de contracarare. 

În legătură cu aceasta, suntem solidari cu poziţia lui T.A. Plaksina, conform căreia la starea de neputinţă 
nu pot fi raportate acele cazuri, când lipsa conştientizării de către victimă a atentării la care e supusă se dato-
rează nu stării victimei, dar ambianţei săvârşirii infracţiunii sau aplicării unor mijloace specifice de săvârşire 
a infracţiunii [32]. Într-adevăr, lipsa de dexteritate şi diligenţă, reacţia încetinită, indolenţa şi alte asemenea 
calităţi, de care dă dovadă victima în momentul când îi este ameninţată viaţa – toate acestea pe fondul unei 
anume ambianţe a infracţiunii (de exemplu, atacul din ambuscadă) sau al aplicării unor mijloace specifice de 
săvârşire a infracţiunii (de exemplu, a puştii cu lunetă) – nu sunt semne ale neputinţei victimei de a se apăra. 
Or, a nu te putea apăra nu e aceeaşi cu a te putea apăra şi a nu face tot posibilul pentru a-ţi reuşi apărarea. La 
fel, nefuncţionarea conştiinţei la momentul pericolului iminent pentru viaţă nu poate fi echivalată cu atitudinea 
inconştientă faţă de realitatea înconjurătoare. Sunt două accepţiuni absolut diferite, care nu se confundă, ale 
conceptului „inconştienţă”. 

Cât priveşte tratarea neuniformă, în practica judiciară a Federaţiei Ruse, a oportunităţii considerării som-
nului ca manifestare a stării de neputinţă, motivele acesteia se cunosc. Iniţial, Plenul Judecătoriei Supreme a 
Federaţiei Ruse îşi afirmase poziţia că omorul victimei care doarme trebuie calificat ca omor săvârşit pro-
fitând de starea de neputinţă a victimei [33]. Ulterior, optica instanţei supreme ruse s-a schimbat (din cauze 
obscure), astfel încât, în situaţia descrisă, se recomanda să nu fie făcută calificarea ca omor săvârşit profitând 
de starea de neputinţă a victimei; aceasta deoarece „somnul este starea necesară vital şi fiziologic condiţionată a 
omului” [34]. Interesant, ce s-a dorit să se argumenteze prin această explicaţie? 

În literatura de specialitate se menţionează, cu drept cuvânt, că în practica judiciară rusă s-a creat o 
situaţie paradoxală, când aceeaşi noţiune – „starea de neputinţă a victimei” – se interpretează diferit în raport 
cu diferite infracţiuni (în special, în raport cu violul şi omorul); astfel, în cazul violului somnul se consideră 
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stare de neputinţă (stare de imposibilitate a victimei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa), iar în cazul 
omorului – nu e considerată [35]. L.V. Inogamova-Hegai, criticând poziţia Plenului Judecătoriei Supreme a 
Federaţiei Ruse, susţine: „O asemenea poziţie cel puţin surprinde. Oare boala, care o face pe victimă neputin-
cioasă, nu este la fel o stare fiziologică?... Şi invers, starea fizică a persoanei care nu a reuşit să se apere, pentru 
că a fost atacată din ambuscadă, de după colţ, din spate etc., este totodată absolut rezonabil considerată ca 
nefiind expresia stării de neputinţă a victimei. Atunci, unde este logica?” [36]. 

În contextul problemei examinate, o viziune duplicitară şi inconsecventă a adoptat-o A.I. Korobeev: pe de 
o parte, acesta recunoaşte că cel care doarme se află în stare de neputinţă, pentru că e lipsit de posibilitatea de 
a percepe adecvat ce i se întâmplă. Pe de altă parte, A.I. Korobeev afirmă că, pentru a califica fapta ca omor 
săvârşit profitând de starea de neputinţă a victimei, este necesar ca victima să-şi dea seama de neputinţa sa de 
a se opune făptuitorului [37]. Opoziţia controversată similară o împărtăşeşte T.V. Kondraşova [38]. 

De fapt, opinia celor doi autori că, la momentul comiterii faptei, victima trebuie să conştientizeze că se 
află în stare de neputinţă, nu este prea departe de punctul de vedere al lui S.Dementiev, conform căruia doar 
atunci se poate vorbi despre săvârşirea omorului profitând de starea de neputinţă a victimei, când victima 
înainte de moarte resimte suferinţe suplimentare, conştientizându-şi neputinţa [39]. 

După logica acestor autori, bolnavii psihici, care nu percep adecvat semnificaţia celor săvârşite asupra lor, 
nu ar putea ab initio să fie victima unui omor săvârşit profitând de starea de neputinţă. Nu ne putem ralia unei 
asemenea poziţii. Nu rezultă din litera legii că cel aflat în stare de neputinţă trebuie neapărat să-şi conştienti-
zeze starea sau să sufere în vreun fel în legătură cu aceasta. Dacă, în timpul săvârşirii omorului victimei i-au 
fost cauzate suferinţe suplimentare, calificarea poate fi făcută în conformitate cu lit.i) alin.(2) art.145 CP RM, 
pentru omorul săvârşit cu deosebită cruzime. Nu se suprapun şi nu se confundă sferele de aplicare a circum-
stanţelor agravante specificate la lit.e) şi i) alin.(2) art.145 CP RM. Legiuitorul cere ca făptuitorul (nu victima) 
să profite de starea de neputinţă a victimei (deci, să-şi dea seama de prezenţa acestei stări la momentul săvâr-
şirii faptei). 

În concluzie la cele menţionate, omorul unei persoane care doarme trebuie recunoscut, fără rezerve, ca 
fiind săvârşit cu profitarea de starea de neputinţă a victimei. 

Încheind examinarea primei din condiţiile, în a căror prezenţă se agravează răspunderea pentru omorul 
săvârşit profitând de starea de neputinţă a victimei, vom reproduce părerea lui M.A. Hotca. Conform acesteia, 
starea de neputinţă a victimei se poate datora unei situaţii de moment (victima doarme), unei situaţii trecătoare 
(copil mic) sau unei situaţii cu caracter permanent (de pildă, invaliditate definitivă) [40]. Aşadar, nu are 
importanţă dacă starea de neputinţă a victimei are un caracter permanent, temporar sau accidental, interesând 
doar ca ea să fi existat la momentul săvârşirii faptei. Îndeplinirea acestei cerinţe se apreciază în concret, necesi-
tând o atenţie specială cazurile când starea victimei are caracter temporar ori constă într-o diminuare (permanentă 
sau temporară) a capacităţii de apărare a victimei (consum de alcool, boală, diverse infirmităţi fizice etc.). 

De exemplu, starea de somn (ca exprimare a stării de neputinţă) nu trebuie confundată cu starea limitrofă 
dintre somn şi veghe, sau viceversa. Astfel, într-o speţă din practica judiciară rusă se consemnează, pe bună 
dreptate: „În momentul omorului, R. nu se afla în stare de neputinţă, deoarece din probele administrate în 
cauză rezultă că inculpatul I., înainte de a comite omorul, a trezit victima cu o îmbrâncitură. Ca urmare, victima 
a ridicat capul şi l-a întors spre I. În aceste condiţii, nu există temeiuri suficiente de a considera că R. se afla 
în stare de neputinţă” [41]. Într-adevăr, în împrejurările descrise, victima a avut timp şi posibilitate să reacţioneze 
adecvat la comportamentul făptuitorului, astfel încât să se poată apăra împotriva lui. 

Supra am consemnat că prima ipoteză a circumstanţei agravante, specificate la lit.e) alin.(2) art.145 CP RM, 
presupune îndeplinirea cumulativă în principal a două condiţii: 1) victima să se afle într-o stare de neputinţă 
şi 2) făptuitorul să profite de această stare pentru a lipsi de viaţă victima. 

La prima din aceste condiţii ne-am referit. Urmează să o analizăm pe cea de-a doua. 
Caracterizând-o, I.F. Dediuhina menţionează: „La starea de neputinţă poate fi raportată vârsta fragedă sau 

vârsta înaintată, boala, invaliditatea, trauma, afecţiunea psihică, somnul fiziologic, ebrietatea gravă alcoolică, 
narcotică sau toxică, leşinul sau alte asemenea stări, dar numai cu condiţia perceperii lor subiective de către 
făptuitor în momentul săvârşirii infracţiunii (sublinierea ne aparţine – n.a.)” [42]. Într-o manieră similară se 
exprimă M.A. Hotca: „... trebuie îndeplinită cerinţa ca făptuitorul să ştie de existenţa imposibilităţii de apărare 
şi să beneficieze de neputinţa victimei de a se apăra” [43]. 

Putem deduce că condiţia, pe care o analizăm, presupune îndeplinirea în mod cumulativ a două cerinţe. 
Astfel, făptuitorul profită de starea de neputinţă a victimei pentru a o lipsi de viaţă, dacă: 1) făptuitorul cunoaşte, 
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la momentul săvârşirii faptei, că victima se află într-o stare de neputinţă; 2) făptuitorul se foloseşte de această 
împrejurare la executarea faptei de lipsire de viaţă a victimei. 

Să ne amintim că în formula actuală a lit.e) alin.(2) art.145 CP RM se cere ca starea de neputinţă a victimei 
să fie cunoscută de făptuitor sau evidentă pentru acesta. Astfel, ne putem convinge încă o dată că nu există 
diferenţă de substanţă dintre actuala formulă de la lit.e) alin.(2) art.145 CP RM (în ipoteza săvârşirii omoru-
lui profitând de starea de neputinţă a victimei) şi formula de la lit.e) alin.(2) art.145 CP RM, dinaintea amen-
damentului de la 18.12.2008. Comparând cele două formule, putem afirma că, în ipoteza examinată, sfera de 
aplicare a prevederii de la lit.e) alin.(2) art.145 CP RM nu s-a lărgit şi nici nu s-a redus. 

Revenind la analiza condiţiei ca făptuitorul să profite de starea de neputinţă pentru a lipsi de viaţă victima, 
accentuăm că cele două cerinţe ce o caracterizează trebuie să fie îndeplinite cumulativ. Astfel, într-o speţă, s-
a stabilit că făptuitorul a intrat în camera unde în mod obişnuit se odihnea victima şi, prefăcându-se că citeşte 
o carte, a urmărit dacă aceasta a adormit. După o oră, când victima dormea, făptuitorul a omorât-o [44]. Putem 
observa că făptuitorul a cunoscut, la momentul săvârşirii faptei, că victima se află într-o stare de neputinţă 
(prima cerinţă). Mai mult, făptuitorul s-a folosit de această împrejurare în executarea faptei de lipsire de viaţă 
a victimei (cea de-a doua cerinţă). Deci, nu sunt temeiuri să nu afirmăm că făptuitorul a profitat de starea de 
neputinţă a victimei pentru a o lipsi de viaţă. 

Pe cale de consecinţă, dacă va lipsi oricare din cele două cerinţe sus-menţionate, nu vom putea afirma că 
făptuitorul a profitat de starea de neputinţă a victimei pentru a o lipsi de viaţă. 

Astfel, suntem de acord cu T.Toader, care susţine: „Dacă făptuitorul a fost în eroare în ceea ce priveşte 
starea victimei, omorul săvârşit este simplu, şi nu calificat” [45]. Parafrazând, consemnăm: circumstanţa 
agravantă de la lit.e) alin.(2) art.145 CP RM (în ipoteza săvârşirii omorului profitând de starea de neputinţă a 
victimei) nu operează, dacă, la momentul săvârşirii infracţiunii, făptuitorul nu a ştiut că victima se află în 
stare de neputinţă. Aceasta pentru că nu există vinovăţie în privinţa acestei circumstanţe. 

Tot aşa, nu se va putea reţine circumstanţa agravantă de la lit.e) alin.(2) art.145 CP RM (în ipoteza săvârşirii 
omorului profitând de starea de neputinţă a victimei), în cazul în care lipseşte cealaltă cerinţă: făptuitorul a 
cunoscut starea de neputinţă a victimei, dar prin modalitatea concretă de săvârşire a omorului nu s-a folosit 
de această stare (de exemplu, otrăvirea alimentelor din care consumă mai multe persoane sau omorul unui 
nevăzător prin împuşcare de la mare distanţă). În acest caz, făptuitorul ca şi cum ignoră că victima e în stare 
de neputinţă. El nu beneficiază în nici un fel de starea în care se află victima. Nu doreşte să-şi uşureze de o 
asemenea manieră săvârşirea omorului, deşi avea posibilitatea reală s-o facă. Nu putem vorbi despre o nobleţe a 
făptuitorului. Ar fi un termen cu totul deplasat în contextul săvârşirii infracţiunii de omor. Totuşi, nu putem 
face abstracţie de conduita făptuitorului în planul individualizării pedepsei, în direcţia atenuării ei. 

Încheind analiza primei ipoteze a circumstanţei agravante specificate la lit.e) alin.(2) art.145 CP RM, nu 
putem trece cu vederea problema erorii cu privire la calitatea agravantă a victimei (nu în acel sens în care a fost 
reprodus mai sus punctul de vedere al lui T.Toader). Astfel, se va aplica art.27 şi lit.e) alin.(2) art.145 CP RM, 
dacă făptuitorul consideră că, la săvârşirea omorului, profită de starea de neputinţă a victimei, însă, din cauze 
independente de voinţa lui, se dovedeşte că, la momentul săvârşirii infracţiunii, victima nu se găsea în stare 
de neputinţă. 

În alt context, nu se exclude săvârşirea de două sau mai multe persoane a omorului profitând de starea de 
neputinţă a victimei. În acest sens, trebuie să remarcăm că circumstanţa agravantă analizată (în prima sa 
ipoteză) este una reală. De aceea, ea se răsfrânge asupra tuturor persoanelor care au luat parte la săvârşirea 
omorului, în măsura în care au cunoscut-o sau au prevăzut-o. 

B. Săvârşirea omorului cu bună-ştiinţă asupra femeii gravide 
Raţiunea agravării răspunderii penale în această ipoteză rezidă în gravitatea extremă pe care o prezintă 

omorul care pricinuieşte stingerea a două vieţi: a femeii şi a produsului de concepţie, faptă cu multiple con-
secinţe negative şi la nivel familial, social. 

În legătură cu aceasta, T.A. Plaksina arată că „indicarea, în textul legii penale, asupra stării fiziologice 
specifice a victimei este suficientă pentru a demonstra orientarea atingerii nu doar asupra obiectului juridic 
principal al infracţiunii, dar şi asupra obiectului juridic secundar al infracţiunii. Lipsa unei menţiuni exprese 
privind urmările prejudiciabile, corespunzătoare obiectului juridic secundar, asigură protecţia penală a vieţii 
produsului de concepţie începând cu momentul punerii acesteia în pericol” [46]. Nu putem fi de acord cu 
această aserţiune: obiectul juridic secundar trebuie să derive dintr-un obiect juridic generic, care să fie cores-
punzător uneia din valorile sociale fundamentale apărate în cele 18 capitole ale Părţii Speciale a Codului penal 
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al Republicii Moldova. Nu putem afirma că ar deriva din vreunul din aceste obiecte juridice generice. Nici 
chiar din cel al infracţiunilor contra vieţii şi sănătăţii persoanei (prevăzute de Capitolul II al Părţii Speciale a 
Codului penal al Republicii Moldova). Pentru că, în caz contrar, ar fi trebuit invocată concomitent şi circum-
stanţa agravantă „asupra a două sau mai multe persoane” de la lit.g) alin.(2) art.145 CP RM. De aceea, când 
ne referim la oportunitatea agravării răspunderii penale pentru omorul săvârşit cu bună-ştiinţă asupra femeii 
gravide, este adecvat să consemnăm: pericolul social sporit al acestei fapte se explică prin aceea că, pe lângă 
moartea femeii, se distruge şi produsul de concepţie, care, deşi nu este o persoană, constituie o viaţă în curs 
de dezvoltare. 

După această precizare, vom menţiona că omorul săvârşit cu bună-ştiinţă asupra femeii gravide presupune 
îndeplinirea cumulativă a două condiţii: 1) victima să fie o femeie gravidă şi 2) făptuitorul să manifeste 
bună-ştiinţă în privinţa faptului că victima se află în această stare. 

Aşadar, la momentul săvârşirii faptei, victima omorului trebuie, în primul rând, să aibă calitatea specială 
de femeie gravidă. Se consideră gravidă femeia din momentul concepţiei până la momentul începerii naşterii. 
Pentru calificarea infracţiunii nu contează nici vârsta sarcinii, nici gradul de viabilitate a produsului de concepţie. 
Nu este relevantă nici împrejurarea dacă victima intenţiona să ducă sarcina până la naştere sau dacă intenţiona 
să întrerupă artificial sarcina. La fel, nu importă dacă graviditatea are o cauză naturală sau una artificială 
(fecundarea artificială sau implantarea embrionului). Nu influenţează asupra calificării nici dacă, în rezultatul 
omorului femeii gravide, a fost sau nu distrus produsul de concepţie. Toate aceste împrejurări pot fi luate în 
consideraţie doar la individualizarea pedepsei. 

De asemenea, asupra calificării omorului, săvârşit cu bună-ştiinţă asupra femeii gravide, nu poate avea 
vreun impact vârsta victimei. În acest sens, A.I. Strelnikov menţionează despre cazul când a devenit gravidă 
o minoră de opt ani. Tatăl a omorât-o, determinat de sentimentul de ruşine pentru educaţia defectuoasă, precum 
şi pentru păcatul produs [47]. Într-un astfel de caz, la individualizarea pedepsei va conta că sunt prezente nu 
una, ci două ipoteze specificate la lit.e) alin.(2) art.145 CP RM: 1) săvârşirea omorului cu bună-ştiinţă asupra 
femeii gravide; 2) săvârşirea omorului cu bună-ştiinţă asupra minorului. 

Nu este exclus ca, la o vârstă înaintată a sarcinii, alta să fie combinaţia de ipoteze prevăzute la lit.e) alin.(2) 
art.145 CP RM: 1) săvârşirea omorului cu bună-ştiinţă aspra femeii gravide; 2) săvârşirea omorului profitând 
de starea de neputinţă a victimei. Spunem „nu este exclus”, pentru că de una singură starea de graviditate 
(chiar la o etapă avansată) nu este suficientă pentru a proba starea de neputinţă a victimei.  

Mai sus am consemnat că cea de-a doua condiţie, pe care trebuie s-o întrunească ipoteza săvârşirii omorului 
de bună-ştiinţă asupra femeii gravide, este ca făptuitorul să manifeste bună-ştiinţă în privinţa aflării victimei 
în stare de graviditate. Cu alte cuvinte, pentru ca făptuitorului să-i fie imputabilă răspunderea agravată, acesta 
trebuie să fi avut cunoştinţă în concret despre graviditatea victimei (din surse medicale, datorită unor relaţii 
de familie sau de serviciu, datorită faptului că sarcina era evidentă etc.). Sub acest aspect, vinovăţia făptuito-
rului trebuie dovedită în concret, nefiind suficientă simpla prezumţie că făptuitorul a prevăzut că victima ar 
putea fi gravidă, întrucât este femeie. Dacă făptuitorul nu ştia despre graviditatea victimei în genere, răspun-
derea penală la fel nu-i poate fi agravată în bază lit.e) alin.(2) art.145 CP RM.  

În context, vom apela la o speţă din practica judiciară română, utilă în multe privinţe pentru înţelegerea 
esenţei juridice a condiţiei pe care o examinăm: „Împrejurarea agravantă referitoare la omorul săvârşit asupra 
unei femei gravide... conferă un caracter agravat omuciderii numai dacă inculpatul a cunoscut efectiv starea 
de graviditate a victimei. În cazul în care inculpatul nu a cunoscut acest aspect, circumstanţa agravantă nu va 
opera... Prin urmare, pentru a se putea reţine această circumstanţă agravantă, trebuie să se probeze că inculpatul 
cunoştea starea de graviditate a victimei, cunoştea ce se putea realiza atât obiectiv, cât şi subiectiv. Obiectiv, 
în jurisprudenţă, s-a reţinut că dacă victima se prezenta într-o asemenea stare încât nu lăsa nici o îndoială 
asupra condiţiei de femeie gravidă, făptuitorul va răspunde pentru infracţiunea de omor deosebit de grav (aici 
se are în vedere omorul săvârşit asupra unei femei gravide – n.a.) [48]. În speţă, nu poate fi vorba despre o 
asemenea ipoteză, întrucât, aşa cum rezultă din raportul de expertiză medico-legală, partea vătămată avea o 
sarcină de 4-5 săptămâni în evoluţie. Potrivit studiilor medicale, un diagnostic de sarcină poate fi pus sigur 
după 8 săptămâni de amenoree, înainte de acest termen sarcina putând fi confirmată numai prin anumite analize 
speciale, pe care însă partea vătămată nu le-a făcut în cauză. La acest grad de evoluţie a sarcinii, partea vătă-
mată nu putea avea decât bănuiala, şi nu certitudinea că este însărcinată. Este şi motivul pentru care la urmă-
rirea penală nici partea vătămată şi nici inculpatul nu au făcut referire la existenţa sarcinii... Abia în faţa primei 
instanţe s-a pus în discuţie schimbarea încadrării juridice, în momentul în care partea vătămată a învederat că 
este însărcinată şi inculpatul cunoştea acest lucru. Intervine aici cel de-al doilea aspect al cunoaşterii, respectiv 
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cunoaşterea subiectivă. Inculpatul, din punct de vedere obiectiv, nu avea cum să-şi dea seama de starea victi-
mei, dar, subiectiv, partea vătămată pretinde că i-a adus la cunoştinţă acest lucru. În dovedirea aducerii la 
cunoştinţă este depusă la prima instanţă copia unei scrisori a părţii vătămate adresată inculpatului, în care 
aceasta arată că: „ştii destul de bine că mi-a fost greu să iau această decizie bănuind că eram şi însărcinată”. 
Prin urmare, în cauză nu s-a putut proba decât că partea vătămată „bănuia” la momentul agresiunii că este 
însărcinată, iar în stadiul de evoluţie în care este atestată sarcina prin actele medicale, respectiv „4-5 săptămâni”, 
nici nu putea avea o certitudine. În aceste condiţii, simpla bănuială a sarcinii, chiar adusă la cunoştinţa incul-
patului, nu înseamnă decât un dubiu asupra existenţei acesteia. Dubiul nu poate fi interpretat decât în favoarea 
inculpatului şi nu poate constitui un temei pentru reţinerea circumstanţei agravante...” [49]. 

Putem observa că cele două criterii – criteriul obiectiv şi criteriul subiectiv – care stau la baza cunoaşterii 
stării de graviditate a victimei, despre care se relatează în speţă, corespund celor două condiţii pe care trebuie 
să le întrunească cumulativ ipoteza săvârşirii omorului cu bună-ştiinţă asupra femeii gravide.  

Noţiunea-cheie, care se referă la cea de-a doua condiţie, pe care o examinăm, este noţiunea „cu bună-ştiinţă”. 
În literatura de specialitate nu s-a ajuns la un numitor comun privind înţelesul acestei noţiuni. Prezentând 
respectivele puncte de vedere, vom porni de la cele care implică o interpretare mai largă a legii penale şi vom 
încheia cu cele care implică o interpretare mai îngustă a acesteia: 

1) „cu bună-ştiinţă” înseamnă că făptuitorul conştientizează semnificaţia socială a faptei pe care o 
săvârşeşte [50]; 

2) „cu bună-ştiinţă” înseamnă că făptuitorul cunoaşte despre starea victimei [51]; 
3) „cu bună-ştiinţă” înseamnă că făptuitorul cunoaşte cu certitudine despre starea victimei [52]. 
Optăm pentru ultima variantă de interpretare, cea mai restrictivă. Aceasta pentru că luăm în consideraţie 

principiul „in dubio pro reo”. Acest argument îl coroborăm cu altele:  
1) argumentul de interpretare istorică: la pct.5) art.88 al CP RM din 1961 se prevedea răspunderea pentru 

omorul săvârşit asupra unei femei, despre care cel vinovat ştia cu certitudine că este gravidă; 
2) argumentul de interpretare sistematică: circumstanţa agravantă „cu bună-ştiinţă asupra unui minor” 

este prevăzută la lit.b) alin.(2) art.171 CP RM. În Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Despre 
practica judiciară în cauzele din categoria infracţiunilor privind viaţa sexuală”, nr.17 din 7.11.2005, la pct.8 
se menţionează: „Răspunderea pentru violul sau acţiunile violente cu caracter sexual, săvârşite cu bună-ştiinţă 
asupra unui minor..., poate surveni numai dacă făptuitorul cunoştea cu certitudine (sublinierea ne aparţine – n.a.) 
vârsta victimei...” [53]. 

În concluzie, în contextul săvârşirii omorului cu bună-ştiinţă asupra femeii gravide, sintagma „cu bună-
ştiinţă” denotă că, la momentul săvârşirii faptei, făptuitorul cunoştea cu certitudine despre starea de gravi-
ditate a victimei.  

Dintr-o altă perspectivă, în doctrina penală diverg opiniile referitoare la soluţia de calificare în cazul în 
care făptuitorul a considerat eronat că omoară o femeie gravidă. Dacă ar fi să punem aceste opinii în concor-
danţă cu cadrul reglementar penal autohton, s-ar profila următoarele variante de calificare: 

1) alin.(1) art.145 CP RM [54]; 
2) lit.e) alin.(2) art.145 CP RM [55];  
3) alin.(1) art.145 + lit.e) alin.(2) art.145 CP RM [56]; 
4) art.27 + lit.e) alin.(2) art.145 CP RM [57]. 
Optăm în favoarea ultimei variante de calificare. Chiar dacă în literatura de specialitate au fost exprimate 

puncte de vedere contrare. De exemplu, T.Nurkaeva opinează că într-o asemenea ipoteză s-ar reflecta insuficient 
gradul de pericol social al celor săvârşite: doar a survenit efectiv urmarea sub formă de moarte a victimei [58]. 
O poziţie apropiată o susţine A.N. Popov [59]. 

Nu putem fi de acord cu asemenea puncte de vedere. Autorii lor nu ţin cont de faptul că urmarea care se 
produce nu este cea pe care şi-a dorit-o făptuitorul. Făptuitorul a dorit să se producă nu moartea unei persoane 
oarecare, dar anume moartea unei femei gravide. Şi doar din cauze independente de voinţa făptuitorului s-a 
produs moartea unei femei oarecare. Nu a unei femei gravide. Această eroare cu privire la calitatea agravantă 
a victimei nu o putem ignora. Pentru că, altfel, s-ar recunoaşte, implicit, că latura subiectivă, ca element con-
stitutiv al infracţiunii, nu are nici o importanţă la calificare. Are dreptate A.I. Rarog când afirmă: „În cazul 
calificării infracţiunilor comise în prezenţa unei greşite reprezentări cu privire la existenţa circumstanţelor 
agravante (care lipsesc în realitate), are loc o ficţiune juridică: infracţiunea, consumată de facto, se califică 
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drept infracţiune neconsumată” [60]. Este extrem de reuşită această formulare a autorului citat: „consumată 
de facto”. Pentru că de iure infracţiunea se întrerupe la etapa de tentativă. Ea s-ar fi consumat numai daca s-ar fi 
produs moartea anume a unei femei gravide.  

Promotorii unei gândiri stereotipice (şi care susţin variantele de calificare nr.1, 2 sau 3 nominalizate mai 
sus) nu pot conştientiza că tentativa la omorul agravat este mai periculoasă decât omorul neagravat consumat. 
De aceea, chiar dacă variantă de calificare nr.4, pe care o susţinem, pare a nu fi impecabilă, ea este totuşi 
preferabilă. Pentru că toate celelalte variante de calificare ar presupune o agravare nejustificată a răspunderii 
făptuitorului, sau, dimpotrivă, subestimarea pericolului social al celor săvârşite.  

Astfel, varianta de calificare nr.1 face abstracţie de intenţia făptuitorului, îndreptată spre săvârşirea omorului 
în prezenţa unei circumstanţe agravante. Nu a unui omor neagravat. Această variantă de calificare promovează 
concepţia incriminării obiective, reminiscenţă a dreptului penal medieval. Ea nu poate fi acceptată, deoarece 
sugerează ignorarea laturii subiective a infracţiunii. 

La rândul său, varianta de calificare nr.2 nu ia în consideraţie că nu şi-a produs efectul, din cauze indepen-
dente de voinţa făptuitorului, acţiunea acestuia, în parametrii pe care i-a conceput. Este inadmisibil a pune 
semnul egalităţii între tentativa de infracţiune şi infracţiunea consumată. Această dediferenţiere nejustificată 
a răspunderii penale ignoră voinţa legiuitorului de a trata nuanţat etapele activităţii infracţionale.  

Cu atât mai mult, nu poate fi acceptată varianta de calificare nr.3. Nu-i poţi incrimina făptuitorului concursul 
de infracţiuni, atunci când acesta a urmărit să săvârşească o singură infracţiune. Nu poate fi conceput un con-
curs de infracţiuni, când infracţiunea era îndreptată împotriva unei singure victime (care nu întruneşte decât o 
singură calitate specială), în aceleaşi împrejurări. Or, neconsumarea infracţiunii din cauze independente de 
voinţa făptuitorului nu ne dă motive să disjungem artificial activitatea lui infracţională. Să creăm pe hârtie 
două intenţii infracţionale. Când, în realitate, în conştiinţa făptuitorului nu a fost decât una singură. O altă 
interpretare ar însemna agravarea nejustificată şi disproporţionată a situaţiei făptuitorului, constituind o încăl-
care a principiului legalităţii (în planul interpretării extensive defavorabile a legii penale). 

Sub un alt aspect, este posibil ca făptuitorul să aibă o reprezentare eronată asupra identităţii femeii gravide, 
ca victimă vizată. Iar victima efectivă să fie de asemenea o femeie gravidă. Într-o asemenea ipoteză, răspun-
derea se va aplica în conformitate cu lit.e) alin.(2) art.145 CP RM. Cu alte cuvinte, se va reţine omorul săvârşit 
cu bună-ştiinţă asupra femeii gravide, în formă consumată. Aceasta pentru că, la calificare, nu contează iden-
titatea victimei. Se ia în consideraţie calitatea agravantă a acesteia. În ipoteza descrisă, au această calitate atât 
victima vizată (rămasă în viaţă), cât şi victima efectivă (decedată în urma omorului). Deci, nu avem temeiuri 
să afirmăm că, din cauze independente de voinţa făptuitorului, infracţiunea nu şi-a produs efectul. Efectul 
urmărit de făptuitor s-a produs: a fost lipsită de viaţă o femeie gravidă. Că identitatea acesteia este altă decât 
cea a victimei vizate este absolut irelevant sub aspectul răspunderii penale. Pentru că această împrejurare 
depăşeşte tiparul fixat în dispoziţia de la alin.(2) art.145 CP RM.  

Încheind examinarea celei de-a doua ipoteze a circumstanţei agravante specificate la lit.e) alin.(2) art.145 
CP RM, vom consemna că, în ipoteza dată, circumstanţa agravantă este una reală. Deci, se răsfrânge asupra 
celor care au luat parte la săvârşirea infracţiunii, în măsura în care au cunoscut-o sau au prevăzut-o.  

C. Săvârşirea omorului cu bună-ştiinţă asupra minorului  
Pentru ca, în această ipoteză, să fie aplicabilă circumstanţa agravantă prevăzută la lit.e) alin(2) art.145 CP RM, 

este necesară îndeplinirea cumulativă a două condiţii: 1) victima să fie un minor; 2) făptuitorul să manifeste 
bună-ştiinţă în privinţa calităţii de minor a victimei. 

Astfel, înainte de toate, la momentul săvârşirii infracţiunii, victima trebuie să nu aibă împlinită vârsta de 
18 ani. Folosind termenul „minor”, legiuitorul nu a intenţionat să facă vreo deosebire în raport cu vârsta sau 
cu discernământul victimei. Totuşi, aceste împrejurări trebuie luate în calcul la individualizarea pedepsei.  

La interpretarea noţiunii „cu bună-ştiinţă” şi la calificarea erorii cu privire la calităţile victimei sunt 
aplicabile explicaţiile oferite cu prilejul analizei ipotezei de săvârşire a omorului cu bună-ştiinţă asupra 
femeii gravide, cu deosebirile de rigoare.  

Cât priveşte raţiunea agravării răspunderii penale pentru omorul săvârşit cu bună-ştiinţă asupra minorului, 
am încercat să o fundamentăm în felul următor: „Această circumstanţă dovedeşte periculozitatea socială spo-
rită a făptuitorului care suprimă viaţa unei persoane care se află la început de cale în realizarea aspiraţiilor şi 
potenţialităţii sale” [61]. Un punct de vedere similar îl exprimă I.F. Dediuhina. Aceasta e de părere că mino-
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ratul victimei, ca circumstanţă agravantă a infracţiunii, posedă toate calităţile necesare unei eficiente diferen-
ţieri a răspunderii penale: integralitate, plenitudine relativă şi sistemicitate [62]. 

În planul dreptului comparat, trebuie de menţionat că, de exemplu, în legile penale ale Georgiei [63], 
Tadjikistanului [64] şi Kârgâzstanului [65], vârsta minoratului sau vârsta fragedă sunt indicate ca manifestări 
de neputinţă a victimei. În Codul penal al Republicii Belarus, răspunderea penală pentru omor se agravează 
nu dacă victima este minor, ci dacă are vârsta fragedă [66]. În mod similar se procedează în contextul legii 
penale ucrainene [67]. În contrast, în Codul penal al Federaţiei Ruse nu se stabileşte răspunderea agravată în 
cazul în care victima omorului este un minor (sau o persoană de vârstă fragedă) [68]. 

Această diversitate de concepţii legislative nu poate să nu îndemne la adoptarea unei noi optici privind 
raţiunea agravării, în legea penală autohtonă, a răspunderii penale pentru omorul săvârşit cu bună-ştiinţă asupra 
minorului. 

În legătură cu aceasta, ne putem pune întrebarea: cât de oportună este agravarea răspunderii pentru omor 
în acele cazuri când făptuitorul are vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, iar victima are aproximativ aceeaşi vârstă 
ca şi făptuitorul? De aceea, nu putem trece cu vederea opinia exprimată de T.A. Plaksina: „Considerarea, ca 
circumstanţă agravantă a omorului, a săvârşirii infracţiunii cu bună-ştiinţă asupra minorului..., indiferent de 
aptitudinea sau inaptitudinea minorului de a opune rezistenţă făptuitorului, nu poate fi întemeiată. În acest 
caz, statutul social specific al victimei... nu are legătură cu vreun obiect juridic secundar al infracţiunii, nici 
cu particularităţi ale faptei comise. Mai mult, este neconformă cu principiul egalităţii în faţa legii constatarea 
oportunităţii protecţiei penale mai energice a minorilor, care, chipurile, sunt mai vulnerabili sub aspect social” [69]. 

Această afirmaţie devine mai convingătoare în lumina explicaţiei de la pct.6 al Hotărârii Plenului Judecă-
toriei Supreme a Republicii Belarus „Cu privirea la practica în cauzele referitoare la omor (art.139 al Codului 
Penal al Republicii Belarus)”, nr.9 din 17.12.2002: „În ipoteza omorului săvârşit cu bună-ştiinţă asupra unei 
persoane de vârstă fragedă... nu se exclude invocarea suplimentară a circumstanţei agravante „săvârşirea 
omorului profitând de starea de neputinţă a victimei”. Că este aşa rezultă dintr-o speţă din practica autohtonă: 
V.S. şi H.R. au fost învinuiţi pentru comiterea, inclusiv, a omorului săvârşit profitând de starea de neputinţă a 
victimei şi cu bună-ştiinţă asupra unui minor. În fapt, la 23.01.2007, cei doi, în scopul însuşirii în proporţii 
mari a bunurilor aparţinând lui R.V., locuitor al s.Budeşti, au decis să comită omorul acestuia. Pătrunzând în 
casă şi văzând că la R.V. se află concubina, pentru a înlesni însuşirea bunurilor, au comis omorul ultimei. Nu 
au reuşit să părăsească locul infracţiunii, când de la şcoală a revenit fiul minor al lui R.V. (în vârstă de 13 ani), 
pe care l-au omorât [70]. 

Într-o ipoteză de acest gen, apare întrebarea: răspunderea deja este agravată datorită săvârşirii omorului 
profitând de starea de neputinţă a victimei? Nu va constitui oare o agravare excesivă a răspunderii penale 
luarea în consideraţie a minoratului victimei respective? Este oare întemeiat a-i oferi minorului, care nu se 
află în stare de neputinţă, protecţie penală excedentară? Este adevărat, că putem invoca suprimarea vieţii unei 
persoane aflate la început de cale în realizarea aspiraţiilor şi a potenţialităţii sale. Însă, este prea efemeră o 
asemenea pledoarie. Nu se exclude ca, minor fiind, persoana deja să fie degradată ca personalitate, să fie 
recalcitrantă, antisocială şi nereceptivă la eforturile societăţii de a-i asigura un suport. Şi atunci de ce societatea 
ar trebui să-i ofere o protecţie mai mare decât cea pe care o are un adult care chiar îşi realizează aspiraţiile şi 
potenţialitatea? 

Pe cale de consecinţă, considerăm necesară excluderea din dispoziţia de la lit.e) alin.(2) art.145 CP RM a 
cuvintelor „asupra unui minor sau a...” Mai sus am menţionat că starea de neputinţă este complementară sau 
poate fi complementară vârstei fragede. De aceea, atunci când vârsta fragedă sau altă stare ce-l caracterizează 
pe minor reprezintă un factor cauzal al stării de neputinţă, s-ar preta ca suficientă invocarea, ca ipoteză de 
agravare a răspunderii penale, numai a săvârşirii omorului profitând de starea de neputinţă a victimei. 

Ca exemplu în acest sens poate fi adusă o speţă din practica judiciară rusă: G.A. a fost condamnat pentru 
omor profitând de starea de neputinţă a victimei. În fapt, la 25.11.2006, acesta consuma la rudele sale băuturi 
alcoolice. În stare de ebrietate, s-a întors acasă şi a adormit. Noaptea, l-a trezit plânsul copilului în vârstă de 
doi ani. Iritat, G.A. i-a aplicat acestuia 17 lovituri de cuţit. După care a aruncat cadavrul copilului în curte [71]. 

În final, este necesar de menţionat că, respectând diferenţele de rigoare, explicaţiile, pe care le-am prezentat 
supra în privinţa circumstanţei agravante prevăzute la lit.e) alin.(2) art.145 CP RM, sunt valabile şi pentru agra-
vantele specificate la lit.b) alin.(2) art.151, lit.c1) alin.(2) art.152, lit.c) alin.(2) art.164, lit.c) alin.(2) art.166 etc. 
din Codul penal al Republicii Moldova (în redacţia Legii nr.277-XVI din 18.12.2008 pentru modificarea şi 
completarea Codului penal al Republicii Moldova).  
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Les Etats sont tenus par le droit international d’enquêter dans un délai raisonnable et de manière impartiale toute 

allégation de torture. L’objectif général de l’enquête consiste à établir les faits relatifs à des allégations de torture en vue 
d’identifier les éventuels responsables et de permettre leur inculpation. Dans cet objectif, les personnes chargées de 
l’enquête doivent respecter les principes relatifs pour enquêter efficacement sur la torture ou sur d’autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

 
  
Statele sunt obligate să cerceteze fără vreun termen şi cu o diligenţă deosebită orice alegaţie privind tortura. 

În situaţia în care sunt întrunite condiţiile necesare, statul pe al cărui teritoriu se află persoana bănuită de 
comiterea torturii sau de participare la comiterea ei urmează s-o extrădeze statului care este abilitat cu jude-
carea acesteia sau poate transmite cazul propriilor autorităţi competente pentru a intenta o acţiune în baza 
dreptului internaţional sau local. Competenţa, imparţialitatea, independenţa, promptitudinea, minuţiozitatea 
constituie exigenţele fundamentale ale cercetării actelor de tortură. Aceste elemente pot fi adoptate la orice 
sistem juridic şi ar trebui să ghideze cercetările legale în privinţa alegaţiilor de tortură [1]. 

Când o procedură se dovedeşte a fi inadecvată din cauza lipsei de mijloace sau din cauza unei parţialităţi, 
ţinând cont de faptul că practica în materia torturii pare a fi sistematică, statul va efectua o cercetare prin 
intermediul unei comisii sau al unei alte proceduri similare. Membrii respectivei comisii vor fi selectaţi dintre 
persoanele recunoscute ca fiind imparţiale, competente şi independente. În special, membrii comisiei trebuie 
să fie independenţi de orice instituţie, entitate sau persoană care ar putea să se implice în cercetare [2]. 

 

A. Finalitatea cercetărilor în materia torturii 
 

Obiectivul general al cercetării constă în stabilirea faptelor relative privind alegaţiile în materia torturii în 
vederea identificării persoanelor responsabile şi în a permite pedepsirea acestora sau pentru a le utiliza în 
cadrul procedurilor destinate pentru obţinerea reparaţiei pentru victime. Astfel, în realizarea acestui obiectiv, 
persoanele învestite cu dreptul de a cerceta actele de tortură trebuie: să obţină mărturii din partea victimelor 
care au fost supuse actelor de tortură; să culeagă şi să păstreze probe, inclusiv cele medicale, care ar confirma 
vătămările corporale ale actelor de tortură în vederea înaintării unor acţiuni eventuale în justiţie împotriva 
persoanelor vinovate; să identifice martorii potenţiali, obţinând din partea acestora declaraţii; să determine în 
ce mod şi unde s-au produs faptele invocate, precum şi caracterul sistematic sau ocazional al actelor de tortură. 

 

B. Principiile relative privind mijloacele de cercetare efectivă a torturii şi a altor tratamente crude, 
inumane sau degradante în vederea stabilirii veridicităţii faptelor 

 

Fiecare cercetare efectivă în privinţa torturii şi a altor tratamente crude, inumane sau degradante, vizând 
stabilirea veridicităţii faptelor, are ca scop: 

 de a elucida circumstanţele, de a stabili şi de a recunoaşte responsabilitatea persoanelor fizice şi a 
statului faţă de victime şi familiile lor; 

 de a determina măsurile necesare pentru a evita repetarea unor asemenea fapte; 
 de a facilita cercetările sau, dacă e cazul, de a stabili sancţiuni disciplinare pentru cei care aveau obligaţia 

de a efectua cercetarea într-un mod corespunzător; 
 de a repara integral prejudiciile cauzate de actele de tortură, precum şi de a acorda îngrijiri medicale 

necesare. 
Statele trebuie să vegheze ca orice plângere sau informaţie privind alegaţiile în materie de tortură, trata-

mente inumane şi degradante să constituie obiectul unei cercetări prompte şi aprofundate. În absenţa unei 
plângeri formale, cercetarea trebuie să fie începută dacă există indici care demonstrează existenţa torturii şi a 
tratamentelor inumane şi degradante. Persoanele care efectuează cercetarea trebuie să fie competente, impar-
ţiale şi independente vis-à-vis de suspecţi şi terţe persoane. Acestora trebuie să li se ofere posibilitatea să ia 
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cunoştinţă de rezultatele cercetărilor efectuate de experţii medicali sau să ordone efectuarea altor cercetări în 
acest sens. Cercetările trebuie efectuate potrivit metodelor care corespund exigenţelor profesionale, iar con-
cluziile trebuie să fie publice. Persoanele care efectuează cercetarea trebuie să beneficieze de resurse bugetare 
de care au nevoie pentru a activa eficient. Ele sunt învestite cu dreptul de a obliga orice persoană de a depune 
declaraţii sau de a se prezenta la audieri dacă există bănuieli că este implicată în acte de tortură sau de trata-
ment inuman şi degradant. Presupusele victime ale torturii sau tratamentelor inumane şi degradante, martorii 
sau persoanele care efectuează investigarea, precum şi familiile acestora trebuie să beneficieze de protecţie 
contra violenţei, contra ameninţării cu violenţa sau contra altei forme de intimidare [3]. 

Victimele torturii şi relelor tratamente, precum şi reprezentanţii legali trebuie să fie informaţi despre 
audierile care ar putea fi organizate pentru a avea posibilitatea de a asista şi de a avea acces la informaţia ce 
vizează cercetarea. În cazul în care procedurile stabilite pentru cercetare sunt inadecvate, fie că competenţele 
tehnice şi imparţialitatea necesară lipsesc, statele supraveghează ca cercetarea să fie deferită unei comisii 
speciale independente. Membrii comisiei urmează a fi aleşi potrivit competenţei, independenţei şi imparţia-
lităţii lor. În ceea ce priveşte componenţa comisiei, este important ca aceasta să includă nu mai puţin de trei 
persoane. Existenţa unei singure peroane va face dificilă luarea unei decizii imparţiale şi nu va exclude abu-
zurile asupra acesteia din partea statului şi a terţilor. Comisia va întocmi un raport într-un termen rezonabil în 
care va indica derularea cercetării, metodele şi procedurile utilizate pentru a aprecia probele, precum şi reco-
mandări şi concluzii în baza faptelor constatate şi dreptului aplicabil. Astfel, raportul finisat este dat publi-
cităţii. În el sunt expuse detaliat faptele constatate şi probele pe care se bazează aceste fapte, se precizează 
numele martorilor care au făcut declaraţii, cu excepţia celora a căror identitate nu a fost divulgată din motive 
de securitate. Statul urmează să răspundă într-un termen rezonabil la raportul întocmit şi, dacă e necesar, să 
indice măsurile ce trebuie luate pentru a da curs faptelor expuse în raport.  

Experţii medicali implicaţi în cercetarea cazurilor de tortură şi tratament inuman şi degradant trebuie să 
examineze minuţios persoana supusă unor asemenea tratamente. Controlul se efectuează în lipsa terţelor per-
soane, iar expertul medical elaborează un raport detaliat care trebuie să cuprindă următoarele elemente [4]: 

a) circumstanţe care vizează persoana: numele, prenumele persoanei examinate, ora şi data examinării, 
adresa instituţiei unde are loc examinarea; 

b) faptele expuse de reclamant privind actele de tortură şi rele tratamente: momentul în care s-au 
produs acestea, de asemenea, plângerile cu referire la traumele fizice sau psihologice; 

c) examenul fizic şi psihologic, care trebuie să includă concluziile examenului medical de ordin fizic şi 
psihologic, extrase, dacă e cazul – fotografii necesare care să demonstreze existenţa leziunilor corporale; 

d) concluziile privind legătura între constatările de ordin fizic şi psihologic şi posibilitatea aplicării torturii 
şi relelor tratamente. De asemenea, trebuie să se facă o menţiune cu privire la tratamentul medical şi psihologic 
sau despre necesitatea unui examen medical ulterior; 

e) identificarea: raportul trebuie să indice clar cine a recurs la examinare şi trebuie să fie semnat de 
persoana care l-a întocmit.  

Raportul întocmit este confidenţial şi trebuie comunicat reclamantului sau reprezentantului acestuia, iar 
opinia acestora cu privire la examenul medical se consemnează în raport.  

 

C. Procedurile de anchetă cu privire la tortură 
1. Identificarea instanţei competente 

În cazurile în care există bănuieli precum că la aplicarea torturii şi a relelor tratamente sunt implicaţi 
funcţionari publici, înalţi funcţionari, miniştri, efectuarea unei cercetări imparţiale poate fi imposibilă; prin 
urmare, necesită a fi instituită o comisie specială în vederea stabilirii existenţei elementelor torturii în acţiunile 
acestora. Comisia specială poate fi instituită şi în cazul în care există dubii în privinţa persoanelor abilitate cu 
efectuarea certărilor respective. 

Anumite elemente pot demonstra că statul este implicat în actele de tortură, aplicate faţă de reclamanţi, 
ceea ce impune crearea unei comisii ad-hoc. Astfel de situaţii pot exista în cazurile în care: 

 victima a fost văzută într-o stare bună ultima oară când se afla în detenţie; 
 modus operandi este caracteristic metodelor de tortură încurajate de stat; 
 reprezentanţii autorităţilor publice au încercat să împiedice desfăşurarea cercetărilor; 
 cercetarea efectuată de instanţe oficiale, abilitate cu această obligaţie, denotă lipsa unei competenţe şi 

imparţialităţi. 
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În situaţia în care statul intenţionează să formeze o comisie independentă, trebuie să fie respectate anumite 
condiţii. În primul rând, persoanele supuse cercetării trebuie să beneficieze de garanţiile procedurale prevă-
zute în dreptul internaţional. În al doilea rând, persoanele abilitate cu cercetarea cazului trebuie să bene-
ficieze de susţinere tehnică necesară, trebuie să aibă acces la consilieri juridici imparţiali, astfel încât probele 
acumulate pe parcursul cercetării să fie admisibile. În al treilea rând, experţii trebuie să aibă posibilitatea să 
recurgă la serviciile experţilor internaţionali în drept şi medicină.  

 

2. Întrevederi cu victima prezumată şi cu martorii 

Statul are obligaţia de a proteja victimele prezumate, martorii şi familiile acestora împotriva violenţei, 
ameninţărilor cu violenţa şi altor forme de intimidare care pot apărea pe parcursul cercetărilor. Persoanele 
care efectuează cercetarea trebuie să informeze martorii despre consecinţele participării lor şi despre desfă-
şurarea cauzei, susceptibilă de a-i afecta. 

În ceea ce priveşte victima, aceasta trebuie să fie informată despre natura procedurii şi din care considerente 
este solicitată mărturia sa. Persoanele abilitate cu efectuarea cercetării trebuie să aducă la cunoştinţa victimei 
informaţiile care pot deveni publice pe parcursul cercetării şi care vor avea un caracter confidenţial. Victima 
urmează a fi informată despre desfăşurarea cercetării, precum şi despre rezultatele obţinute în cadrul acesteia, 
fiind în drept să beneficieze de tratament şi asistenţă pe parcursul cercetării. Cu referire la persoana care 
urmează să aibă întrevederi cu victima pe parcursul cercetării, evidenţiem că aceasta trebuie să fie desemnată 
de autoritatea împuternicită cu efectuarea anchetei. Persoana desemnată trebuie să fie un expert în domeniul 
cercetării cazurilor de tortură şi să aibă experienţă în ceea ce priveşte conlucrarea cu victimele care au suferit 
traume fizice sau psihologice, urmare a actelor de tortură. Expertul, în cazurile necesare, trebuie să aibă 
acces la asistenţa experţilor internaţionali în acest domeniu.  

Cu referire la martori, evidenţiem că aceştia trebuie să beneficieze de protecţie din partea statului, la fel ca 
şi victima. Potrivit articolului 109 CPP RM, martorului i se aduce la cunoştinţă obiectul cauzei şi i se propune 
să declare despre faptele şi circumstanţele pe care le cunoaşte şi care sunt pertinente cauzei. După ce martorul a 
făcut declaraţii, lui i se pot pune întrebări cu privire la faptele şi circumstanţele care trebuie constatate în 
cauză, precum şi în ce mod a luat cunoştinţă de cele declarate. Nu se admite punerea întrebărilor sugestive 
sau care nu se referă la premisa probelor şi care în mod evident urmăresc scopul umilirii persoanei audiate [5]. 
În conformitate cu articolul 110 CPP RM, martorul poate fi audiat în condiţii speciale în cazurile în care 
există motive temeinice de a considera că viaţa, integritatea corporală sau libertatea martorului sau a unei 
rude apropiate a lui sunt în pericol în legătură cu declaraţiile pe care acesta le face într-o cauză penală privind 
o infracţiune gravă, deosebit de gravă sau excepţional de gravă. Dacă există mijloacele tehnice respective, 
judecătorul de instrucţie sau, după caz, instanţa poate admite ca martorul respectiv să fie audiat fără a fi pre-
zent fizic la locul unde se află organul de urmărire penală sau în sala în care se desfăşoară şedinţa de judecată – 
prin intermediul mijloacelor tehnice prevăzute de Codul de procedură penală al Republicii Moldova. 

Potrivit normelor generale, audierile martorilor trebuie să fie publice, cu excepţia cazurilor când se impune 
asigurarea securităţii acestora, situaţie în care examinarea cauzei este „cu uşile închise”. Dezbaterile în pro-
cesul examinării cauzei „cu uşile închise” trebuie să fie înregistrate şi depozitate într-un loc sigur. Comisia 
specială va putea audia martorul în condiţii private, într-un cadru neoficial fără a înregistra declaraţia sa. 

Este important ca în procesul examinării unui caz de tortură să se stabilească existenţa probelor fizice şi 
psihice, urmare a actelor de tortură, aplicate persoanei prin prisma următoarelor aspecte: 

 dacă urmele fizice sau de ordin psihologic au legătură cu actele de tortură invocate; 
 care sunt urmele fizice ce fac parte din tabloul clinic; 
 dacă urmele de natură psihologică reprezintă reacţii tipice la un stres puternic în mediul social şi 

cultural al individului; 
 reieşind din faptul că tulburările psihice evoluează în timp, este necesar de a determina în ce stare se 

află individul în evoluţia tulburărilor respective; 
 care sunt factorii aferenţi ce influenţează asupra psihicului victimei (persecuţiile, pierderea familiei, 

statutul său social etc.); 
 dacă tabloul clinic sugerează despre o posibilă alegaţie falsă cu privire la tortură; 
 în cazul existenţei urmelor fizice, fotografiile au o importanţă deosebită în vederea demonstrării exis-

tenţei acestora. 
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Comisia creată în vederea cercetării cazului de tortură trebuie să întocmească un raport public şi într-un 
termen rezonabil. În cazul în care nu s-a ajuns la o concluzie comună, membrii cu opinie minoritară pot să-şi 
expună opinia în mod separat. Raportul trebuie să conţină următoarele elemente: 
 procedura şi metodele care au fost utilizate pentru obţinerea probelor; 
 lista martorilor care au fost audiaţi cu excepţia celora a căror identitate nu poate fi divulgată din motive de 

securitate; 
 locul şi data fiecărei audieri; 
 contextul general al urmăririi efectuate (conjunctura socială, politică, economică); 
 probele şi faptele exacte de care a ţinut cont Comisia la întocmirea raportului; 
 cadrul juridic pe care s-a bazat Comisia;  
 concluziile Comisiei vizavi de dreptul aplicabil şi faptele constatate; 
 recomandările Comisiei bazate pe constatările sale. 
Statul trebuie să răspundă public la recomandările Comisiei, indicând măsurile care pot fi realizate, reieşind 

din recomandările Comisiei respective. 
Referindu-ne la constatările Curţii Europene a Drepturilor Omului în această materie, evidenţiem că atunci 

când un individ face o afirmaţie credibilă precum că ar fi suferit de pe urma tratamentelor contrare Artico-
lului 3 din Convenţie din partea poliţiei sau a altor agenţi statali, acea prevedere, examinată în context cu 
obligaţia principală a Statului în baza Articolului 1 din Convenţie de a le „asigura tuturor celor aflaţi sub 
jurisdicţia lor drepturile şi libertăţile definite în ... Convenţie”, cere implicit o investigaţie oficială eficientă [6]. 
Această investigaţie ar trebui să fie capabilă de a-i identifica şi pedepsi pe cei responsabili. Pentru ca o 
investigaţie să fie efectivă, în general, se consideră a fi necesar ca persoanele care o efectuează să fie 
independente de cele implicate în evenimente (hotărârea Barbu Anghelescu versus România, nr.46430/99,  
§ 66, 5 octombrie 2004). Aceasta semnifică nu doar lipsa unei legături ierarhice sau instituţionale, dar şi o 
independenţă reală (hotărârea Ergi versus Turcia din 28 iulie 1998, Rapoartele 1998-VI, § 83-84; hotărârea 
Kaya versus Turcia, din 19 februarie 1998, Rapoartele 1998-I, § 87).  

În ceea ce priveşte hotărârile Curţii Europene contra Republicii Moldova, unde s-a constatat încălcarea 
Articolului 3 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, pe 
motiv că nu a existat o investigaţie efectivă în vederea cercetării cazurilor de tortură sau tratament inuman şi 
degradant, evidenţiem hotărârile Corsacov contra Moldovei din 4 aprilie 2006, Boicenco contra Moldovei 
din 11 iulie 2006, Pruneanu contra Moldovei din 16 ianuarie 2007, în care instanţa europeană a considerat că 
Guvernul nu a prezentat o explicaţie plauzibilă cu referire la leziunile corporale ale reclamanţilor şi a constatat 
că aceştia au fost supuşi la tratament inuman şi degradant în timp ce s-au aflat în custodia poliţiei, prin urmare, 
existând o încălcare a Articolului 3 din Convenţie [7].  

Investigaţia acuzaţiilor de maltratare trebuie să fie multilaterală. Aceasta înseamnă că autorităţile trebuie 
permanent să facă încercări serioase de a afla ce s-a întâmplat şi nu trebuie să se bazeze pe concluzii pripite 
sau nefondate pentru a clasa investigaţia sau pentru a le folosi ca bază a deciziilor lor. Ele trebuie să între-
prindă măsuri rezonabile pentru a asigura dovezile privitoare la incident, inclusiv, inter alia, declaraţiile 
martorilor oculari şi expertizele medico-legale (Tanrikulu versus Turcia [GC], nr.23763/94, ECHR 1999/IV, 
§ 104 şi urm. şi Gül versus Turcia, nr.22676/93, § 89, 14 decembrie 2000). Orice deficienţă în investigaţie 
care subminează abilitatea de a stabili cauza leziunilor corporale sau identitatea persoanelor responsabile va 
risca să rămână în afara acestor standarde [8].  
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This article tries to impact near the obnoxious atmosphere and situation in which are the prisons of the Republic of 
Moldova. In this order, the author blames and coerces the prison system from the Republic of Moldova, attributing to it 
the corruptibility as the most significant among it characteristics.  

The author, handed with the comparison method, is making the foray in the historical of the country to express his 
dissatisfaction about the softness of the judicial field (especially of the Penal Code) in the Republic of Moldova. In the 
same connection, he accomplishes the parallel of the prisons from the Republic of the Moldova with the prisons from 
France, after that to insist toward an imperative need of several prison reforms in the Republic of Moldova. Concomitantly, 
the author solicits an urgent and unanimous involvement of the professionals from the adjoining domains like mass-media, 
medicine, sociology, jurisprudence etc. 

Also, the author examines the recur delinquency, putting forward a series of strong and well argued solutions in order 
to improve the prison sentence execution methods and procedures.  

 
 
Particularităţile de ispăşire a pedepsei cu închisoarea în perioada de tranziţie sunt determinate de noile 

schimbări democratice ce au loc în Republicii Moldova, de reformele radicale în viaţa socială, economică şi 
spirituală. Dar, care este situaţia reală şi ce se întâmplă după pronunţarea sentinţei privative de libertate? 
Sentinţa se execută şi din acest moment greşelile societăţii ating culmea. Condamnaţii primari, oamenii 
neperverşi, pentru care, în multe cazuri, ar fi fost suficientă o pedeapsă nonprivativă de libertate cu funcţie de 
intimidare, sunt încarceraţi în societatea celor mai primejdioşi criminali, fiind trimişi ca ucenici la şcoala 
acestora. Infractorii primari sunt plasaţi în izolatoarele de anchetă în aşa fel ca să se poată familiariza cu 
atmosfera criminalilor, să se poată „infecta cu microbii perversităţii şi ai stricăciunii” [1]. Şi, spre regret, nu 
este nimeni şi nimic ce ar putea paraliza şi împiedica acest proces de disoluţiune morală ce se începe în 
condamnatul cel mai onest chiar din prima zi a încarcerării sale. În primul rând, personalul închisorilor 
noastre, chiar dacă ar dori să ajute la refacerea morală a condamnaţilor, la stimularea sentimentelor bune, 
nobile, nu o poate face, fiindcă nu are pregătirea necesară în această privinţă şi nu are condiţiile materiale şi 
morale necesare la o astfel de operă. Adevărul este şi mai trist, căci în multe cazuri personalul este compus 
din indivizi corupţi, ei înşişi fiind criminali. Aceştia alimentează, speculează, exploatează condamnaţii în 
scopul de a se îmbogăţi. Astfel, penitenciarele, în loc de a deveni instituţii de corectare, reeducare, reformare, 
readaptare socială, devin adevărate incubatoare, şcoli, ateliere pentru pregătirea şi desăvârşirea criminalilor. 
Cine a intrat în închisoare, oricât de noncriminal ar fi fost, mai mult ca sigur va ieşi criminal. 

Cu drept cuvânt, pe faţada închisorilor noastre s-ar putea afişa lozinca „Lăsaţi orice speranţă cei intraţi aici!”. 
Situaţia este şi mai tristă atunci când unii infractori primari, minori, ajung atât de uşor în închisori, pentru 

infracţiuni comise într-o clipă de criză acută. Alţii însă, criminali persistenţi şi primejdioşi, se strecoară pe 
furiş, cu multă abilitate printre textele Codului penal sau ştiu să le facă mai elastice, fiindcă au situaţii înalte 
sau se află sub protecţia şi umbrela oamenilor cu astfel de situaţii, împrăştiind în jurul lor corupţia. 

Ieşiţi din închisori, demoralizaţi şi infectaţi cu microbul criminalităţii, criminalii ce şi-au executat pedeapsa 
sunt respinşi de societate şi vor trebui să rămână pe calea comiterii crimelor [2]. 

Începând cu 1994, în Republica Moldova a demarat procesul de reformare a sistemului penitenciar, a 
cărui principală sarcină a fost şi este adoptarea legislaţiei conform Constituţiei şi tratatelor internaţionale. 
Noul Cod de executare a sancţiunilor de drept penal consolidează pentru prima dată statutul juridic al con-
damnaţilor, stipulează drepturile şi obligaţiile lor. Printre acestea se numără: 

 anularea interdicţiilor asupra corespondenţei; 
 dreptul de a se abona oficial şi fără limite la presa periodică;  
 lărgirea sistemului de menţionare în formă de vizite de lungă (până la 3 zile) şi de scurtă durată (până 

la 4 ore); 
 oferirea asistenţei juridice, fiind prevăzută în acest sens vizita avocatului; 
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 ieşiri de scurtă durată în cazuri excepţionale: decesul unei rude apropiate sau în caz de o boală ce pune 
în pericol viaţa condamnatului, în caz de calamităţi naturale ce au cauzat daune materiale condamnatului sau 
familiei lui la locul de trai; 

 acordarea asistenţei juridice, medicale şi de alt gen, inclusiv contra plată; 
 acordarea dreptului la întâlniri cu slujitorii cultelor, înfăptuirea obiceiurilor religioase, folosirea obiec-

telor de cult şi a literaturii religioase. 
În prezent există trei categorii de penitenciare în care se execută pedeapsa cu închisoarea: 
 de tip deschis; 
 de tip semiînchis; 
 de tip închis [3]. 
Spre regret, sistemul penitenciar al Republicii Moldova funcţionează în condiţii social-economice grele, 

fiind finanţat insuficient. Astfel, planul de finanţare a DIP pe anul 2002 constituia 52 mln. lei, din cele 125 mln. 
lei necesare, sau 38% din necesitatea minimă de funcţionare a Departamentului, fapt ce punea în pericol 
funcţionarea stabilă a sistemului [4]. Situaţia nu s-a schimbat radical până în prezent. 

Am propus în repetate rânduri modificarea radicală a regimului de ispăşire a detenţiei, oferind numeroase 
exemple pozitive, cum ar fi reforma penitenciară din Franţa, unde, începând cu anul 1985, condiţiile de ispăşire 
a pedepsei s-au umanizat considerabil: în penitenciarele din Franţa a fost organizat un serviciu social-educativ, 
condamnaţilor li s-a permis să studieze la diverse instituţii de învăţământ, să obţină studii profesionale, să se 
trateze în afara instituţiilor penitenciare, fără a se afla sub controlul permanent al administraţiei penitenciarului [5]. 

Penitenciarul urmează să fie apreciat nu ca un instrument de intimidare şi de izolare a elementelor social-
mente periculoase dar, în primul rând, ca un mijloc de corijare şi educaţie. 

Tradiţionale în acest sens sunt măsurile represive, care nu costă mai puţin decât reformele sociale şi, în 
fine, nu se justifică. 

Diferenţierea acţiunii corecţionale şi deţinerea separată a condamnaţilor de un grad divers de pericol trebuie 
să se înfăptuiască în instituţii şi comisii de clasificare, create pe lângă penitenciare, ai căror membri vor aprecia 
personalitatea fiecărui condamnat şi vor elabora recomandări pentru programele educative individuale. În 
componenţa acestor comisii, care ar determina regimul de detenţie al condamnaţilor şi se vor preocupa de 
problemele vizând studiile de cultură generală şi tehnico-profesionale, angajarea în muncă a acestora, trebuie 
să fie incluşi specialişti de diferite profesii: jurişti, medici, sociologi, educatori, profesori, colaboratori ai unor 
servicii speciale. Faptul acesta va permite o analiză detaliată a capacităţilor şi aptitudinilor fiecărui condamnat, 
graţie cărora va deveni posibilă prognozarea particularităţilor de comportare a condamnatului respectiv. 

Antrenarea mijloacelor de informare în masă la propagarea intoleranţei pentru manifestările violente, 
desfăşurarea unor cercetări ştiinţifice bine orientate, consacrate elucidării unor condiţii ale celor mai avansate 
metode de prevenire a influenţei negative a mediului criminal va contribui pe toate căile la politica legislativă 
a statului în domeniul reglementării juridice a reabilitării sociale a condamnaţilor. 

La fel, printre problemele primordiale care ar urma să fie soluţionate în sistemul penitenciar al Republicii 
Moldova se înscriu: 

 elaborarea programelor complexe de profilaxie a tuberculozei; 
 îmbunătăţirea asigurării medicale prin alocarea mijloacelor financiare pentru achiziţionarea medica-

mentelor şi utilajului medical; 
 antrenarea condamnaţilor în câmpul muncii în vederea reabilitării sociale ulterioare; 
 îmbunătăţirea condiţiilor de trai al deţinuţilor; 
 asigurarea deţinuţilor cu hrană în conformitate cu standardele internaţionale; 
 pregătirea cadrelor de înaltă calificare pentru sistemul penitenciar; 
 modernizarea instituţiilor penitenciare. 
Din momentul când statul a luat definitiv în mâinile sale justiţia, principalele pedepse aplicate au fost 

privaţiunea de libertate şi pedeapsa cu moartea. Majoritatea crimelor atrăgeau după sine pedeapsa cu moartea, 
recurgându-se la astfel de măsuri barbare ca arderea pe rug, turnarea pe gât a unei mase de metal topit, îngro-
parea de viu, tragerea în ţeapă etc. Ducea oare cruzimea pedepselor la scăderea nivelului criminalităţii? 
Experienţa şi practica secolelor arată că nu. Dimpotrivă, cruzimea generează indiferenţa faţă de soarta proprie, 
faţă de soarta altor compatrioţi şi, în consecinţă, nerespectarea legilor draconice, drastice. În Franţa secolului 
XVIII hoţii de buzunare erau decapitaţi, iar în mulţimea care privea execuţia erau atestate numeroase acte de 
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furt. Drept că aceeaşi practică contrazice aceste constatări. De exemplu, în timpul domniei lui Vlad Ţepeş în 
Moldova, datoria pedepselor crude, cum era tragerea în ţeapă, s-a redus considerabil numărul crimelor. 

Criminalitatea recidivă a fost şi rămâne una dintre cele mai periculoase tipuri de criminalitate. Săvârşirea 
infracţiunilor în mod repetat este o dovadă elocventă despre ineficacitatea măsurilor de corectare şi reeducare 
a infractorilor. Această categorie de infractori prezintă un pericol social sporit, deoarece astăzi criminalitatea 
recidivă a devenit mai periculoasă şi profesională. Aceşti infractori înrăiţi, „din obişnuinţă” sau „de profesie”, 
complică şi mai mult starea criminogenă din ţară, săvârşind în mare parte crime dintre cele mai grave. Dauna 
socială a criminalităţii recidive se manifestă şi prin exemplul negativ, prin influenţa exercitată de criminalii 
recidivişti asupra persoanelor cu o voinţă uşor influenţabilă, precum şi asupra minorilor atraşi în activitatea 
criminală. 

Încercând o clasificare a criminalităţii recidive, am începe cu recidiva (recidiviştii) în sens: 
1) juridico-penal: 
2) criminologic. 
În sens juridico-penal, se consideră recidivă comiterea cu intenţie a uneia a sau mai multor infracţiuni de 

o persoană cu antecedente penale pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie. În acelaşi sens juridico-penal 
distingem trei feluri de recidivă (şi, respectiv, de recidivişti): 

a) recidiva propriu-zisă (persoana a comis cu intenţie una sau mai multe infracţiuni, având deja ante-
cedente penale pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie); 

b) recidiva periculoasă (persoana anterior condamnată de două ori la închisoare pentru infracţiuni inten-
ţionate a săvârşit din nou cu intenţie o infracţiune sau persoana anterior condamnată pentru o infracţiune inten-
ţionată gravă sau deosebit de gravă a săvârşit din nou cu intenţie o infracţiune gravă sau deosebit de gravă); 

c) recidiva deosebit de periculoasă (persoana anterior condamnată de trei sau mai multe ori la închisoare 
pentru infracţiuni intenţionate a săvârşit din nou cu intenţie o infracţiune sau persoana anterior condamnată 
pentru o infracţiune excepţional de gravă a săvârşit din nou o infracţiune deosebit de gravă sau excepţional 
de gravă). 

În sens criminologic, recidiviştii sunt persoanele anterior condamnate, indiferent de ridicarea sau stingerea 
antecedentului, precum şi persoanele care au săvârşit infracţiuni, dar pentru care pedeapsa penală, din diferite 
considerente, nu le-a fost aplicată. 

Concept: Totalitatea crimelor, săvârşite în cadrul unui teritoriu, într-o perioadă de timp determinată şi în 
a căror săvârşire sunt prezente semnele criminalităţii repetate se numeşte criminalitate recidivă [6]. 

Distingem următoarele tipuri de criminalitate recidivă: 
1) persoanele la care starea de recidivă a fost stabilită conform art.34 CP RM; 
2) persoanele anterior condamnate, dar la care condamnarea a fost stinsă sau reabilitată (art.111 CP RM – 

„Stingerea antecedentelor penale”; art.112 CP RM – „Reabilitarea judecătorească”); 
3) persoanele liberate de răspunderea penală şi de pedeapsa penală cu aplicarea altor măsuri, ca: „Liberarea 

de răspundere penală cu tragerea la răspundere administrativă” (art.55 CP RM); „Liberarea de răspundere 
penală în legătură cu renunţarea de bună voie la săvârşirea infracţiunii” (art.56 CP RM) etc; 

4) persoanele care au comis o infracţiune, dar faţă de care nu s-a aplicat, din diferite considerente, legea 
penală şi pedeapsa penală. De exemplu, au expirat termenele de prescripţie –„Prescripţia tragerii la răspundere 
penală” (art.60 CP RM). 

Structura criminalităţii recidive poate fi caracterizată după diferite criterii: 
1) pe categorii de infracţiuni (în dependenţă de obiectele atentării şi caracterul motivaţiei crimelor săvârşite); 
2) după caracterul ultimelor infracţiuni şi al celor anterioare (în dependenţă de săvârşirea crimelor unitare 

(similare) sau variate); 
3) după numărul antecedentelor penale (sau măsurilor care le-au înlocuit); 
4) după gradul pericolului social al infracţiunilor săvârşite; 
5) după intensitatea recidivei (în dependenţă de durata timpului dintre eliberare şi săvârşirea unei noi infracţiuni); 
6) după tipul categoriilor de pedeapsă. 
Conform datelor statistice, mai bine de trei pătrimi din numărul total al infracţiunilor, săvârşite de către 

recidivişti, sunt infracţiuni împotriva proprietăţii. 
La efectuarea investigaţiilor criminologice ce vizează compartimentul infracţiunilor contra proprietăţii 

accentul se pune, în primul rând, pe furturi, jafuri, tâlhării şi escrocherii. Aceste patru tipuri de infracţiuni 
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constituie circa 90% din totalul infracţiunilor analizate [7]. Predomină în special furturile din magazii, depozite, 
apartamente, precum şi furturile de buzunare (pungăşiile). 

După furturi predomină infracţiunile de sustragere cu aplicarea violenţei, îndreptate în special asupra 
averii personale – jafurile, tâlhăriile. Pe ultimul loc se află răpirea mijloacelor de transport. 

Din categoria generală a crimelor săvârşite de recidivişti un loc deosebit revine huliganismului (art.287 
CP RM). Acestui tip de infracţiune îi revine mai bine de jumătate din numărul total al infracţiunilor în structura 
criminalităţii recidive. Spre deosebire de infractorii primari, recidiviştii sunt predispuşi la săvârşirea actelor 
de huliganism agravat (alin.(3) art.287 CP RM). 

Răspândite şi tradiţionale pentru criminalitatea recidivă sunt astfel de infracţiuni, ca: 
 eschivarea de la plata pensiei alimentare sau de la întreţinerea copiilor (art.202 CP RM); 
 atragerea minorilor la activitatea criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale 

(art.208 CP RM); 
 acţiuni violente cu caracter sexual (art.172 CP RM) etc. 
Cele mai rar întâlnite crime în structura criminalităţii recidive sunt crimele săvârşite de persoane cu 

funcţie de răspundere (Capitolul XV din Codul penal); crimele economice (Capitolul X din Codul penal); 
crimele contra justiţiei (Capitolul XIV din Codul penal) şi crimele săvârşite din imprudenţă. 

Divizarea criminalităţii recidive pe categorii de infracţiuni ne permite să distingem: 
 recidivişti speciali; 
 recidivişti generali (ocazionali). 
Recidivistul special prezintă, de regulă, un pericol social, mai sporit decât cel general, deoarece are loc 

procesul de „profesionalizare” a recidivistului. Conform cercetărilor [8], la fiecare al zecelea recidivist se for-
mează particularităţile unui „profesionalist” căruia îi sunt caracteristice deprinderile şi procedeele de săvârşire a 
unui tip concret de infracţiuni. 

Două treimi din recidiviştii speciali săvârşesc infracţiuni contra proprietăţii. Conform aprecierilor spe-
cialiştilor [9], în Republica Moldova există două tipuri (forme) de proprietate: privată şi publică. Pentru 
recidivişti nu este importantă forma de proprietate (cu atât mai mult că formele de proprietate nu sunt noţiuni 
juridice, ci economice, sinonime ale apropriaţiunii private şi publice, şi anume în această calitate se vorbeşte 
despre ele în Constituţia Republicii Moldova), ci accesul la acele bunuri sustrase. Pericolul social sporit al 
acestora constă în faptul că, pentru ei, săvârşirea sistematică a infracţiunilor de sustragere devine un mod 
parazitar, constant de existenţă. Pentru aceşti criminali este caracteristică orientarea antisocială foarte stabilă, 
iar comportamentul lor deviant este regula pe care o urmează în viaţă. Acest lucru se observă evident la „hoţii 
de buzunare”. Majoritatea dintre ei sunt recidivişti deosebit de periculoşi cu lungi biografii criminale şi cu 
lungi termene de detenţie. Fiind foarte „calificaţi” şi posedând o adevărată măiestrie în acest domeniu, mulţi 
dintre ei o perioadă lungă de timp se află în libertate, fiind reţinuţi după săvârşirea unui număr impunător de 
pungăşii. Anume „hoţii de buzunare” reprezintă circa 37% din numărul total al recidiviştilor. 

Mai bine de 50% din recidivişti se specializează în alte forme de sustragere (furturi din încăperi, apartamente, 
depozite etc.) [10]. 

Ponderea recidiviştilor generali este de aproximativ 40% din completul criminalităţii recidive. 
O altă clasificare a criminalilor recidivişti [11], îi divizează în trei mari categorii: 
1) Recidiviştii antisociali, reprezintă cea mai periculoasă categorie de criminali. Ei sunt cei mai activi la 

săvârşirea crimelor, având un comportament stabil şi consecvent. Anume din această categorie fac parte 
recidiviştii speciali, „profesionali”. Ei reprezintă, după această clasificare, aproximativ 40% din numărul 
total de recidivişti. 

2) Recidiviştii situativi, se caracterizează prin nestatornicie faţă de valorile sociale; prin lipsa unor principii 
morale ferme; supremaţia calităţilor individuale negative asupra celor pozitive. Caracterul crimelor săvârşite 
de aceste persoane depinde în mare măsură de situaţia concretă în care a nimerit recidivistul. În masa totală a 
criminalităţii recidive ei reprezintă circa 30-35%. 

3) Recidiviştii asociali, se caracterizează prin degradarea completă a personalităţii. La această categorie 
sunt atribuite persoanele cu numeroase condamnări având o vârstă înaintată. Aceşti recidivişti au un intelect 
limitat, o motivaţie primitivă; sunt alcoolici, narcomani, având chiar şi unele înclinaţii psihopatice. 

În literatura criminologică unii autori [12] definesc recidiva ca fiind: 
- penitenciară, care presupune o perioadă anterioară de detenţie; 
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- persistentă (multirecidivism), care presupune săvârşirea a trei şi a mai multor infracţiuni.  
Acelaşi autor utilizează denumirile de recidivişti – în sensul infractorilor de obicei şi pseudorecidivişti – 

în sensul recidiviştilor ocazionali. După I.Oancea [13], recidiviştii sunt de două feluri: 
1) recidivişti postcondamnatorii (persoanele care, după ce au fost condamnaţi pentru prime infracţiuni, 

săvârşesc din nou alte infracţiuni); 
2) recidivişti postexecutorii (persoanele care, după ce au executat pedepse pentru prime infracţiuni, comit din 

nou alte infracţiuni). 
În teoria dreptului penal [14] recidiva postexecutorie mai este cunoscută şi sub denumirea de recidivă 

reală, spre a o deosebi de recidiva postcondamnatorie – cunoscută şi sub denumirea de recidivă fictivă. Între 
recidiva postcondamnatorie şi recidiva postexecutorie, ca principale modalităţi ale recidivei, există nu numai 
o deosebire formală, dar şi o deosebire de fond, care decurge tocmai din caracterul simptomatic al recidivei 
după executare şi care dovedeşte o dată în plus că cel condamnat nu s-a reeducat după condamnarea suferită 
şi după executarea pedepsei, spre deosebire de recidiva postcondamnatorie, la care dovada incorigibilităţii 
prin pedeapsa aplicată infractorului nu este pe deplin făcută. 

Formele pe care recidiva le poate avea în funcţie de variaţiunile celor doi termeni sunt desemnate în teoria 
dreptului penal ca fiind modalităţi ale recidivei. Cea mai bună clasificare la ora actuală o considerăm a fi a 
criminologului român Octavian Pop [15], care utilizează mai multe criterii, astfel: 

1) în funcţie de momentul săvârşirii noii infracţiuni după condamnarea anterioară mai înainte de executarea 
pedepsei sau după executarea acesteia, recidiva poate fi: 

a) postcondamnatorie – situaţie care presupune comiterea, de către aceeaşi persoană, a unei noi infracţiuni 
după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare pentru infracţiunea anterioară şi mai înainte de executarea 
în întregime a pedepsei pronunţate de instanţa de judecată pentru acea infracţiune; 

b) postexecutorie – situaţia care presupune săvârşirea unei noi infracţiuni după executarea integrală a 
pedepsei, sau stingerea executării pedepsei prin graţiere sau prin prescripţie, pronunţată pentru infracţiunea 
anterioară; 

2) după natura infracţiunilor care formează pluralitatea, sub forma recidivei se pot distinge: 
a) recidiva generală, când sunt comise crime de natură diferită (furt, jaf, tîlhărie etc.); 
b) recidiva specială, când existenţa ei este condiţionată de săvârşirea unor infracţiuni de acelaşi fel, de 

aceeaşi natură (recidivistul comite numai furturi, altul – numai escrocherii etc.). Pentru ambele forme ale 
recidivei este comun un singur model de prevenire a criminalităţii – prevenirea specială [16], care vizează 
complexul de măsuri destinate să împiedice săvârşirea unor fapte antisociale de către persoanele care au 
săvârşit deja o infracţiune. Va fi recidivă specială şi atunci când existenţa ei este condiţionată de asemănări 
între infracţiunile ce formează termenii acesteia cu privire la sursa legislativă [17], de exemplu: ambele 
infracţiuni sunt incriminate prin acelaşi articol al Codului penal; 

3) în funcţie de gravitatea condamnării pentru prima infracţiune, recidiva poate fi: 
a) absolută, când existenţa ei nu este condiţionată de gravitatea primei condamnări: 
b) relativă, când existenţa ei este condiţionată de o anumită gravitate a condamnării pronunţată pentru 

infracţiunea anterioară; 
c) recidiva mare, – care este condiţionată de existenţa unei condamnări pentru prima infracţiune de o 

anumită gravitate; 
d) recidiva mică, ce presupune săvârşirea unei noi infracţiuni de către aceeaşi persoană care anterior a 

mai fost condamnată la pedepse cu detenţie de o gravitate redusă; 
4) în funcţie de timpul scurs între executarea pedepsei pentru infracţiunea anterioară şi săvârşirea urmă-

toarei infracţiuni, recidiva poate fi: 
a) permanentă sau perpetuă, când existenţa ei nu este condiţionată de săvârşirea noii infracţiuni într-un 

anumit termen; 
b) temporară, când existenţa recidivei este condiţionată de comiterea noii infracţiuni numai într-un 

anumit termen de la condamnare (de exemplu, până la reabilitare) sau de la executarea pedepsei pronunţate 
pentru infracţiunea anterioară; 

5) în raport cu locul unde s-a aplicat pedeapsa definitivă ce formează primul termen al recidivei, aceasta 
poate fi: 
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a) naţională (teritorială), când această pedeapsă se aplică, spre exemplu, de o instanţă din Republica 
Moldova sau România; 

b) internaţională, când pedeapsa – condamnarea definitivă ce formează primul termen al recidivei – este 
pronunţată de o instanţă străină; 

 6) în ultimul rând, după criteriul tratamentului sancţionator al recidivei, aceasta poate fi: 
a) cu efect unic, care presupune aplicarea aceluiaşi tratament penal atât pentru infractorul aflat la prima 

recidivă, cât şi pentru multirecidivist; 
b) cu efect progresiv, care presupune agravarea pedepsei recidivistului la o nouă infracţiune-recidivă; 
c) cu regim sancţionator uniform, care impune acelaşi regim de sancţionare pentru toate modalităţile recidivei; 
d) cu regim sancţionator diversificat – regim sancţionator diferit pentru fiecare modalitate a recidivei [18]. 
Studiind cauzele criminalităţii recidive, stabilind starea, structura şi dinamica acesteia, criminologia îşi 

propune să evalueze măsurile impuse şi să elaboreze programe convingătoare de prevenire a criminalităţii, de 
resocializare şi reintegrare socială a delincvenţilor. Respectiv, scopul general şi constă în fundamentarea unei 
politici penale eficiente, în măsură să producă efecte dorite. 

Prevenirea criminalităţii desemnează un proces social permanent, care presupune aplicarea unui ansamblu 
de măsuri cu caracter social, cultural, economic, politic, administrativ şi juridic, destinate să preîntâmpine să-
vârşirea faptelor antisociale, prin identificarea, neutralizarea şi înlăturarea cauzelor fenomenului infracţional [19]. 

Preîntâmpinarea criminalităţii recidive urmează a fi dusă în două direcţii: 
a) în sens larg (social), adică implicarea tuturor organismelor statale şi obşteşti în lupta cu fenomenele şi 

procesele negative. Există opinia că sarcina prevenirii actelor ilicite nu este numai a criminologiei, dar şi a 
organelor administrative care, de asemenea, au obligaţia să prevină orice acţiune care ar putea să tulbure 
ordinea de drept; toate măsurile preventive, chiar cele impuse de săvârşirea unei infracţiuni, sunt în esenţă 
măsuri cu caracter administrativ şi excluse ca atare din problematica specifică dreptului penal [20]. 

Însă, profilaxia nu înseamnă doar preîntâmpinarea săvârşirii pentru prima dată a unei fapte prevăzute de 
legea penală, ci şi împiedicarea repetării faptei penale de către aceeaşi persoană. Acest tip de prevenţie se 
realizează prin măsuri de resocializare şi reintegrare socială a persoanelor care au săvârşit deja o infracţiune 
şi a fost condamnată pentru aceasta [21]. Profilaxia postpenitenciară are ca scop neadmiterea săvârşirii la 
general a faptei antisociale şi, în special, a noilor fapte de către cei condamnaţi anterior. Aceasta şi este 
profilaxia recidivei, deoarece practica demonstrează că recidiviştii, de regulă, nu-şi schimbă comportamentul. 
Statistica constată că recidivul juridico-penal se află în limitele a 40-50% [22]; 

b) în sens îngust: 
 perfecţionarea reglementărilor juridice ale luptei împotriva recidivismului (penală: procesual penală; 

execuţional penală etc.); 
 perfecţionarea activităţilor de preîntâmpinare ale organelor de drept (MAI, MJ, Procuraturii); 
 atragerea organizaţiilor de stat şi obşteşti în lupta împotriva criminalităţii recidive; 
 înlăturarea tendinţelor negative; spre exemplu, în ultimii ani, în legătură cu reformele economice, 

colectivele de muncă refuză tot mai des angajarea persoanelor anterior condamnate, cu atât mai mult a reci-
diviştilor. Astfel, eforturile organelor de drept în procesul de resocializare, de reintegrare postcondamnatorie 
devin insuficiente [23]. 

Făcând o abstracţie de prevenirea penală, evidenţiem că prevenirea se realizează de mult timp şi prin 
mijloace nepenale, cu caracter social, economic, educaţional, cultural etc. Diverse concepţii, teorii şi practici 
sociale au pus în evidenţă un palier extrem de bogat şi variat de implicare a unor căi cu caracter nepenal în 
prevenirea criminalităţii. 

În multe societăţi se încearcă ţinerea delincvenţilor potenţiali, în special a recidiviştilor, cât mai departe 
de ţintele lor, de victime sau de situaţii criminogene. În acest scop sunt folosite paşapoartele, codurile cifrate 
etc., în combinaţie cu cazierul juridic al listelor negre şi alte mijloace similare pentru a împiedica intrarea în 
ţară a persoanelor nedorite. Totodată, se procedează sistematic la expulzarea conducătorilor grupurilor criminale 
organizate, a teroriştilor internaţionali sau a delincvenţilor profesionişti [24]. 

Un efect preventiv deosebit ar avea şi unele îmbunătăţiri aduse modului şi procesului de executare a 
pedepselor cu închisoarea, printre care: 
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 plasarea deţinuţilor în funcţie de nivelul de degradare morală; 
 supravegherea legăturilor dintre deţinuţi, în scopul neadmiterii formării de grupuri cu orientări anti-

sociale în jurul recidiviştilor; 
 lichidarea posibilităţilor de confecţionare a armelor, de obţinere a alcoolului şi drogurilor etc.; 
 destrămarea ierarhiilor criminale prin izolarea liderilor criminali; 
 realizarea de acţiuni menite să formeze la condamnaţi o imagine şi o atitudine negativă faţă de obiceiurile 

şi tradiţiile mediului criminal; 
 cointeresarea colaboratorilor penitenciarelor în reducerea recidivei penitenciare; 
 admiterea amnistiei individuale faţă de fiecare condamnat şi doar în cazurile de prognozare a unei 

conduite neprejudiciabile; 
 pregătirea condamnaţilor pentru viaţa în condiţii de libertate şi în medii fireşti prin aplicarea unui regim 

privilegiat sau de semidetenţie în ultimele luni de închisoare [25]. 
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The obstacles in the way of counteracting minor delinquency are always in the sight of penal law science. The judicial 

experiences certify important unfavorable inclinations in the progression of this phenomenon. Regrettable, crisis times 
and the all-around changes in the social life give us no reason to think that minor delinquency would soon disappear, 
results which oblige science, the legislator and the judicial experience to react decisively in counterpoising it. As one of 
the weighty department of this field we recommend to reevaluate the penal-judicial procedures taken against the minor 
offenders. 

 
 
Problemele contracarării criminalităţii minorilor se găsesc permanent în centrul atenţiei ştiinţei dreptului 

penal. Practica judiciară atestă tendinţe nefavorabile în evoluţia acestui fenomen. Cu părere de rău, momentele 
de criză şi modificările practic permanente în viaţa socială dau temei pentru a prognoza păstrarea fenomenului 
criminalităţii minorilor pe viitor pe parcursul unui îndelungat timp, fapt ce obligă ştiinţa, legiuitorul şi prac-
tica judiciară să găsească căi de eficientizare a contracarării criminalităţii juvenile. În calitate de una dintre 
direcţiile de bază ale acestei activităţi trebuie examinată perfecţionarea măsurilor penal-juridice aplicabile 
minorilor infractori. 

Legislaţia penală a Republicii Moldova conţine un şir de norme care elucidează particularităţile răspunderii 
penale şi ale pedepsei aplicate minorilor. Practica aplicării lor mărturiseşte însă despre anumite dificultăţi în 
clarificarea conţinutului lor în cazul determinării volumului represiunii penal-juridice atribuite la diferite 
categorii de minori şi cere soluţionarea întrebării despre liberarea lor de răspundere penală şi pedeapsă. 

În legătură cu acest fapt, în lupta cu delincvenţa juvenilă o mare importanţă are şi diferenţierea răspunderii 
penale şi a pedepsei aplicate minorilor. 

Importanţa diferenţierii reiese din specificul laturii subiective a faptelor infracţionale comise de minori în 
comparaţie cu faptele analogice comise de adulţi, întrucât minorii nu conştientizează şi nici nu pot conştientiza 
pericolul social al acestora în acea măsură, cum o fac adulţii. Diferenţele date pot fi explicate prin nivelul 
socializării personalităţii minorului – rolul său social, experienţa de viaţă. 

Într-un şir de cazuri anume acest specific poate întemeia pericolul social caracteristic grupului dat de fapte. 
Diferenţierea multilaterală şi consecutivă a faptelor infracţionale comise de minori, a răspunderii penale a 

acestora, a pedepselor şi a măsurilor de constrângere cu caracter educativ permite individualizarea corectă a 
răspunderii lor. 

Datorită stării speciale în care se află, minorului i se acordă o atenţie deosebită în ceea ce priveşte stabilirea 
unui statut juridic aplicabil acestuia. Deoarece dezvoltarea bio-psiho-fizică nu-i permite să-şi reprezinte pe 
deplin caracterul celor comise, legiuitorul a instituit un statut juridic deosebit de cel al majorului, oferindu-i 
garanţii suplimentare de protecţie. 

În dreptul penal, starea de minorat are influenţe asupra răspunderii penale, art.21 CP RM stabilind limitele 
răspunderii penale: sînt pasibile de răspundere penală persoanele fizice responsabile care, la momentul 
săvârşirii infracţiunii, au împlinit vârsta de 16 ani; cei care au vârsta între 14 şi 16 ani sunt pasibili de răspun-
dere penală doar pentru infracţiunile prevăzute în articolele expres expuse în alin.(2) art.21 CP RM. În general, 
reieşind din prevederile alin.(1) art.20 din Codul civil al Republicii Moldova, minor este considerată persoana 
fizică care nu a împlinit vârsta de 18 ani, de aceea în dreptul penal minorii se bucură de facilităţi anume până 
la această vârstă. 

Vorbind despre subiectul dat, apare întrebarea: ce trebuie de înţeles prin sintagma „diferenţiere a răspunderii 
penale a minorilor”? Majoritatea cercetătorilor, vorbind despre diferenţierea răspunderii penale ca principiu 
al politicii penale, consideră că este o idee de bază, fundamentală din sfera luptei cu criminalitatea. 

Definind principiul diferenţierii răspunderii şi pedepsei penale, I.A. Korobeev menţionează că acesta 
presupune „necesitatea elaborării la nivel legislativ şi de aplicare a unor măsuri penal-juridice aspre de 
influenţă asupra persoanelor ce au comis infracţiuni grave, deosebit de grave şi, respectiv, mai blânde – faţă 
de persoanele ce au comis infracţiuni cu pericol social redus, întâmplător” [1]. 
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Soluţionarea acestei probleme implică necesitatea „luării în calcul la toate nivelurile – şi de elaborare, şi 
de aplicare – a caracterului şi gradului de pericol social atât al faptei, cât şi al făptuitorului” [2], de aceea încă 
la etapa de elaborare a legii este important de a prevedea o astfel de clasificare a infracţiunilor, care ar permite 
lucrătorilor practici să se orienteze corect în aplicarea măsurilor de influenţă penal-juridică faţă de diferite 
categorii de infractori (adulţi şi minori), în funcţie de caracterul faptei săvârşite. 

Pentru diferenţierea răspunderii penale a minorilor în Codul penal sunt incluse diferite mijloace de dife-
renţiere (liberarea de răspundere penală a minorilor (art.54 CP RM), prevederea circumstanţei atenuante 
(art.76 lit.b) CP RM) etc. 

Particularităţile răspunderii penale a minorilor la fel ne permit să vorbim despre diferenţierea ei: faţă de 
minori se aplică anumite pedepse şi în anumite limite (de exemplu, nu se aplică detenţiunea pe viaţă, închi-
soarea se aplică doar până la o anumită limită etc.); se reduc termenele prescripţiei tragerii la răspundere 
penală (alin.(7) art.60 CP RM) şi ale executării sentinţei de condamnare (alin.(2) art.97 CP RM). 

Reieşind din prevederile generale, este important a stabili: la ce etapă are loc diferenţierea răspunderii 
penale a minorului? 

Iniţialmente, diferenţierea are loc, în opinia noastră, la etapa când se formează norma prohibitivă şi nu la 
etapa tragerii minorului la răspundere penală pentru fapta săvârşită. Aceasta înseamnă că diferenţierea răs-
punderii penale a minorului se face la etapa când legiuitorul include în normele Părţii Generale anumite 
prevederi din care reiese necesitatea sau obligaţia de a trage minorul la răspundere penală pentru fapta comisă 
sau de a-l libera de răspundere penală. 

Altă etapă poate fi considerată activitatea organului ce aplică norma de drept referitor la alegerea com-
ponenţei de infracţiune la care se referă cele comise de minor. 

Diferenţierea iarăşi se manifestă în aprecierea semnelor agravante sau atenuante ale celor comise. La 
această etapă este deja stabilită componenţa de infracţiune de bază şi apare necesitatea de a grada (a mări sau 
micşora) pedeapsa-tip ce se conţine în sancţiune în funcţie de semnele caracteristice componenţei incriminate. 

Următoarea etapă constă în soluţionarea întrebării despre aplicarea categoriei concrete de pedeapsă 
minorului, ceea ce reprezintă deja individualizarea răspunderii penale a minorului. 

Este important a elucida aspectul ce ţine de subiectul, care diferenţiază răspunderea penală a minorului în 
legislaţia penală naţională. Aceasta deoarece legiuitorul autohton şi legiuitorul ce creează norme de drept 
internaţional public au o atitudine destul de umanistă faţă de examinarea întrebărilor de drept penal referitor 
la minori. 

Potrivit prevederilor alin.(1) art.14 CP RM, fapta prejudiciabilă săvârşită trebuie să fie „prevăzută de legea 
penală”. Astfel, până în 1997 în Moldova nu era pedepsit traficul de copii, deşi Convenţia ONU privind 
drepturile copilului din 20 noiembrie 1989 a fost ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamen-
tului nr.408-XII din 12.12.1990 şi a intrat în vigoare pentru Republica Moldova la 25.02.1993. Deci, nu 
putea fi diferenţiată nici răspunderea pentru această faptă. 

În 1997, legiuitorul în art.113/1 (Codul penal din 1961), introdus prin Legea nr.1146 din 09.04.1997, a 
prevăzut vânzarea şi traficul de copii, astfel diferenţiind răspunderea penală pentru această faptă. Actualmente, 
Codul penal prevede în art.206 răspunderea penală pentru traficul de copii separat de traficul de fiinţe umane 
prevăzut la art.165 CP RM. Astfel, deşi Republica Moldova a ratificat şi alte convenţii internaţionale, pasibi-
litatea de pedeapsă a acestora apare doar odată cu includerea lor în legea penală naţională. 

La etapa actuală, recomandările organizaţiilor internaţionale (ONU, Consiliul Europei) se pot referi la 
politica penal-juridică vizând minorii, legată atât de stabilirea, cât şi de diferenţierea răspunderii penale. Însă, 
realmente diferenţiază răspunderea penală doar legiuitorul naţional, împuternicit să stabilească şi să diferen-
ţieze răspunderea penală. 

O urmare logică a procesului de diferenţiere este individualizarea răspunderii penale. Compararea acestor 
procese permite de a stabili mai clar trăsăturile elementare ale conţinutului diferenţierii, structura sa, fapt ce 
are, indubitabil, importanţă pentru formularea conceptului diferenţierii răspunderii penale a minorilor. 

De aceea, schematic, particularităţile şi trăsăturile de bază ale diferenţierii răspunderii penale a minorilor 
pot fi caracterizate în felul următor: 

1) subiectul ei este legiuitorul; 
2) esenţa ei constă în scindarea, divizarea răspunderii penale a minorilor; 
3) temeiul ei este reprezentat de pericolul social tipic al faptei comise şi de personalitatea celui vinovat; 
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4) mijloacele de diferenţiere a răspunderii penale a minorilor formează o structură logică a conţinutului 
diferenţierii; 

5) procesul de diferenţiere este determinat de ordinea de aplicare a mijloacelor ei. 
Examinând întrebarea despre diferenţierea răspunderii penale a minorilor, este necesar a menţiona că 

procesul de diferenţiere a răspunderii penale a început să fie examinat în literatura ştiinţifică. 
Astfel, I.M. Kovaliov scrie despre „diferenţierea legislativă ulterioară a vârstei răspunderii penale” [3]. 
Diferenţierea răspunderii minorilor face parte din sfera diferenţierii răspunderii penale. În acest sens, este 

binevenit exemplul legiuitorului rus, care a prevăzut într-un capitol aparte din Codul penal, şi anume: în 
Capitolul 14 din Partea V „Răspunderea penală a minorilor”, particularităţile răspunderii penale şi aplicării 
pedepselor minorilor. Acest capitol, ce cuprinde 10 articole, conţine noţiunea de „minor”, sistemul de pedepse 
ce pot fi aplicate minorilor, temeiul aplicării lor, condiţiile liberării de pedeapsă penală, stingerea anteceden-
telor penale pentru minori ş.a. În opinia noastră, legiuitorul autohton la fel ar putea să prevadă în Codul penal 
un capitol în care să includă toate dispoziţiile generale referitoare la statutul juridic al minorului în dreptul 
penal, astfel făcându-se o diferenţiere minuţioasă a răspunderii şi pedepsei penale a minorilor. 

Pentru a avea o imagine cât mai edificatoare, în cele ce urmează vom face referiri concrete la diferenţierea 
răspunderii penale şi a pedepsei, în general la tratamentul infractorului minor, potrivit legislaţiei diferitelor 
state. 

În legislaţia bulgară, tratamentul infractorului minor cuprinde norme cu referire expresă în Codul penal. 
Astfel, Codul penal bulgar reglementează, în Capitolul III, răspunderea penală a minorilor, iar Capitolul VI 

cuprinde prevederi ce vizează pedepsele aplicate minorilor. Potrivit alin.(1) art.32, nu răspund penal minorii 
care au împlinit vârsta de 14 ani, iar minorii care au împlinit 14, dar nu au încă 18 ani împliniţi, răspund 
penal dacă au fost capabili să înţeleagă importanţa faptei şi să-şi coordoneze acţiunile (alin.(2) art.32). 

În cazul minorilor cărora instanţa nu le poate reţine aceste aspecte (de a fi capabil să înţeleagă importanţa 
faptei şi să-şi coordoneze acţiunile), dacă se consideră necesar, în funcţie de împrejurările comiterii faptei, se 
poate dispune, prin hotărâre judecătorească, internarea într-o şcoală de reeducare şi muncă, într-un alt loc 
corespunzător. 

În conformitate cu art.60 din Capitolul VI, sancţiunile aplicate minorilor se dispun, înainte de toate, cu 
scopul de a fi reeducaţi şi pregătiţi pentru o muncă socialmente utilă. 

Potrivit art.62 CP bulgar, pedepsele care se pot aplica minorilor sunt: 
1) pedeapsa privativă de libertate; 
2) mustrarea publică; 
3) interzicerea de a exercita o anumită profesie sau activitate. 
Dacă se aplică o pedeapsă privativă de libertate, pedepsele prevăzute în Partea Specială a Codului penal 

bulgar se modifică astfel: 
1) pedeapsa cu închisoare pe viaţă se înlocuieşte cu pedeapsa închisorii de la 3 la 10 ani; 
2) pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 10 ani se înlocuieşte cu închisoarea de până la 5 ani; 
3) pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 5 ani se înlocuieşte cu închisoarea de până la 3 ani; 
4) pedeapsa cu închisoare pe un termen de până la 5 ani inclusiv se înlocuieşte cu închisoarea de până la  

2 ani, dar nu mai mult decât pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune; 
5) munca reparatorie şi amenda – cu mustrare publică. 
 Până la majorat, minorii execută pedeapsa cu închisoare într-un centru de reeducare, iar după ce au 

devenit majori sunt transferaţi într-o închisoare. 
Astfel, legiuitorul bulgar are pretenţia de a diferenţia la maximum pedeapsa aplicată minorului, indicând 

instanţei de judecată limitele generale în care poate aplica pedeapsa penală infractorilor minori. 
Legislaţia franceză referitoare la infractorul minor are o notă de particularitate, sediul materiei constituindu-l 

un act normativ distinct şi nu Codul penal. Sediul materiei îl constituie Ordonanţa din 2 februarie 1945, care 
este un veritabil Cod al delincvenţei juvenile [4], acest act normativ fiind modificat şi completat de mai multe 
ori, ultimele modificări (aduse prin Legile din 4 ianuarie 1993, din 24 august 1993 şi din 1 februarie 1994) 
fiind şi cele mai importante. 

Vârsta de la care poate fi angajată răspunderea penală este cea de 13 ani, prevăzându-se în Ordonanţă că 
minorul sub 13 ani nu este niciodată considerat ca fiind răspunzător din punct de vedere penal. 

Sistemul sancţionator pentru infractorul minor este alcătuit din pedepse şi măsuri educative, alegerea între 
una sau cealaltă fiind lăsată la libera apreciere a instanţei, care decide în funcţie de împrejurările comiterii 
infracţiunii şi de datele persoanle ale minorului (art.2 din Ordonanţă). 
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Din modul de abordare a aplicării sistemului sancţionator reiese însă că se doreşte ca aplicarea unei pedepse 
să se facă în cazuri de excepţie, pedeapsa fiind aplicată numai în cazurile în care se impune cu necesitate. 
Ordonanţa prevede că o serie de pedepse sunt excluse de a se aplica minorului: munca în interes general 
pentru unele cazuri sau restrângerea unor drepturi (art.20-4 şi 20-5). 

După cum a stabilit legiuitorul în Ordonanţă, chiar în cazul pedepselor aplicate se face o delimitare în 
sensul diminuării efectelor acestora: pentru infractorul minor cuantumul pedepsei prevăzut de lege pentru 
acea infracţiune se reduce la jumătate, iar dacă este vorba de o amendă, cuantumul ei de asemenea se reduce 
la jumătate, fără însă a putea depăşi suma de 5000 franci (art.20-2, 20-3 din Ordonanţă). 

Pentru minorul între 16 şi 18 ani operează aceleaşi reguli privind aplicarea pedepsei, cu precizarea că 
există posibilitatea ca judecătorul să înlăture, motivat, beneficiul reducerii pedepsei (art.2 din Ordonanţă), în 
cazul unei situaţii deosebite acesta putând să suporte aceeaşi pedepasă ca şi majorul. 

Măsurile educative sunt aplicate mult mai frecvent decât pedepsele, textul de lege (art.2) având o formulare 
generală, în ideea de a lăsa judecătorului libertatea de apreciere în stabilirea măsurii care trebuie aplicată. 

Minoritatea face obiectul Titlului V din cadrul Părţii Generale a Codului penal român din 1968, legiuitorul 
reglementând limitele răspunderii penale (art.99), consecinţele răspunderii penale (art.100), măsurile edu-
cative care se pot lua faţă de minor (art.109-1101). 

Din dispoziţiile Codului penal care reglementează minoritatea rezultă că diferenţierii răspunderii penale a 
infractorului minor îi sunt specifice două aspecte: primul îl constituie vârsta de la care minorul poate fi tras la 
răspundere penală (14-16 ani), iar cel de-al doilea priveşte regimul de sancţionare, diferit de cel al adultului. 

Minoritatea, potrivit art.50 din Codul penal român, constituie una dintre cauzele care înlătură caracterul 
penal al faptei, neconstituind infracţiune fapta prevăzută de legea penală, săvârşită de un minor care la data 
comiterii ei nu îndeplinea condiţiile legale pentru a răspunde penal. 

Faţă de minorul care răspunde penal se poate lua o măsură educativă ori i se poate aplica o pedepasă. 
Pedepasa se aplică numai dacă se apreciază că luarea unei măsuri educative nu este suficientă pentru îndrep-
tarea minorului. 

Pedepsele ce se pot aplica minorului sunt închisoarea sau amenda prevăzute de lege pentru infracţiunea 
săvârşită. Limitele pedepselor se reduc la jumătate. În urma reducerii, în nici un caz minimul pedepsei nu va 
depăşi 5 ani. 

Când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedepsa detenţiunii pe viaţă, minorului i se aplică 
pedeapsa cu închisoare de la 5 la 20 ani. Totodată, pedepsele complementare nu se aplică minorului. 

Noul Cod penal român, care urmează să intre în vigoare, păstrează minoritatea printre cauzele care 
înlătură caracterul penal al faptei, în afară de aceasta oferindu-i în întregime Titlul IV. În noul Cod penal 
legiuitorul diferenţiază răspunderea penală şi pedeapsa aplicabile minorului altfel decât în legea penală 
precedentă. Legiuitorul modifică limitele pedepsei cu închisoarea, include condiţiile aplicării unor modalităţi 
de liberare de pedeapsă penală pentru minori (art.124, 125, 127). 

Potrivit prevederilor art.123 din acest Cod, pedepsele care se pot aplica minorului sunt următoarele: 
a) închisoarea strictă de la 5 la 15 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa 

detenţiunii pe viaţă; 
b) închisoarea strictă de la 3 la 12 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa 

detenţiunii severe; 
c) închisoarea strictă între limitele reduse la jumătate ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea 

săvârşită, când legea prevede pentru aceasta pedeapsa închisorii stricte, fără ca minimul închisorii stricte 
aplicabile minorului să depăşească 3 ani; 

d) închisoarea între limitele reduse la jumătate ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită, 
când legea prevede pentru aceasta pedeapsa închisorii; 

e) amenda sub forma zilelor-amendă între 5 şi 180 de zile, fiecare zi fiind socotită între 50000 lei şi 
500000 lei; 

f) munca în folosul comunităţii, între 50 şi 250 de ore. 
În aşa mod, legiuitorul a limitat posibilitatea aprecierii judecătoreşti a răspunderii penale a minorilor. 
Legiuitorul nostru, dacă vorbim la concret, a diferenţiat răspunderea penală a minorilor şi pedeapsa într-un 

şir de articole (art.21, 34, 54, 60, 70, 91, 93, 97 ş.a. CP RM). Măsurile de constrângere cu caracter educativ 
(art.104 CP RM) nu intră în sfera diferenţierii răspunderii penale a minorilor, deoarece ele se realizează în 
afara limitelor răspunderii penale şi nu poartă un caracter penal-represiv. 
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Tratamentul delicventului minor în Republica Moldova se întreprinde ţinându-se cont de un şir de acte 
internaţionale care au foct ratificate de ţara noastră. În acest context pot fi enumerate: 

1) Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului din 20 noiembrie 1989 (în vigoare pentru Republica 
Moldova din 25 februarie 1993); 

2) Principiile Naţiunilor Unite pentru prevenirea delicvenţei juvenile – principiile de la Riyadh din  
14 decembrie 1990; 

3) Ansamblul de Reguli Minime ale ONU cu privire la administrarea justiţiei pentru minori (Regulile de 
la Beijing) din 29 noiembrie 1985; 

4) Normele ONU pentru protecţia minorilor privaţi de libertate din 14 decembrie 1990; 
5) Declaraţia drepturilor copilului din 20 noiembrie 1959 ş.a. 
În afară de acestea, avem şi acte normative naţionale care conţin prevederi referitoare la delicvenţii minori şi 

de care, evident, se ţine cont în procesul individualizării răspunderii şi pedepsei penale. Aici se pot atribui:  
1) Legea Republicii Moldova privind drepturile copilului, nr.338-XIII din 15.12.1994; 
2) Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea măsurilor speciale pentru combaterea şi 

profilaxia criminalităţii în rândurile minorilor, nr.566 din 15.05.2003. 
Potrivit pct.11 din Normele ONU pentru protecţia minorilor privaţi de libertate din 14 decembrie 1990, 

„minorul reprezintă orice persoană care nu a împlinit 18 ani. Limita de vârstă sub care nu este permisă 
privarea de libertate a unui copil trebuie stabilită prin lege”. 

Ansamblul de reguli minime ale ONU cu privire la administrarea justiţiei pentru minori (Regulile de la 
Beijing) stabileşte în pct.51 obiectivele justiţiei pentru minori. Două cele mai importante obiective sunt: 

1) asigurarea bunăstării minorului; 
2) principiul proporţionalităţii. 
Dacă primul obiectiv este unul caracteristic, în principiu, procedurii penale, atunci cel de-al doilea se 

foloseşte la moderarea sancţiunilor punitive, în general, raportându-se la gravitatea delictului. 
Conform art.37 lit.a) din Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, „statele părţi vor garanta că 

nici un copil nu va fi supus la tortură, la pedepse crude, inumane sau degradante. Pentru infracţiunile comise 
de persoane sub vârsta de 18 ani nu vor fi pronunţate nici pedeapsa capitală, nici închisoarea pe viaţă fără 
posibilitatea de eliberare”. 

O altă prevedere, pe care nu putem să o omitem, se conţine în pct.191 din Regulile de la Beijing, care 
declară că plasarea unui minor într-o instituţie este întotdeauna o măsură de ultimă instanţă, iar durata ei 
trebuie să fie cât mai scurtă cu putinţă. 

Punctul 28 al aceloraşi Reguli notifică următoarele: „Autoritatea corespunzătoare va face recurs la 
eliberarea condiţionată cât mai repede cu putinţă. 

Minorii aflaţi în regim de eliberare condiţionată vor fi asistaţi şi urmăriţi de o autoritate corespunzătoare 
şi vor primi sprijin total al comunităţii”. 

Aceasta însemnă că, în măsura în care circumstanţele permit, se va da prioritate eliberării condiţionate în 
loc de a-l lăsa pe tânărul delicvent să-şi ispăşească întreaga pedeapsă. Dacă se demonstrează că au 
perspective serioase de reintegrare, chiar şi delicvenţii care par a fi periculoşi în momentul plasării lor în 
instituţie pot fi eliberaţi condiţionat, atunci când se prezintă această posibilitate. 

Cele expuse mai sus sunt doar unele dintre prevederile internaţionale referitoare la statutul juridic al 
minorului, inclusiv în dreptul penal. Unele dintre ele au fost preluate şi de Legea Republicii Moldova privind 
drepturile copilului din 15.12.1994, dar şi de Codul penal din 2002. 

Astfel, în actualul Cod penal legiuitorul a diferenţiat răspunderea penală şi pedeapsa penală a minorilor, 
creându-le un statut juridic special. 

Prin stabilirea în art.21 CP RM a vârstei răspunderii penale de 16 sau, respectiv, 14 ani (alin.(2) art.21  
CP RM), legiuitorul a mai instituit un şir de norme ce se referă la minorii cu vârsta de până la 18 ani. 

Statutul juridic al minorului în legea penală a Republicii Moldova este evident mai favorabil decât al 
celor adulţi. Afirmaţia poate fi confirmată de următoarele: 

1) prevederile din alin.(5) lit.a) art.34 stipulează că „la stabilirea stării de recidivă nu se ţine cont de 
antecedentele penale pentru infracţiunile săvârşite în timpul minoratului”; 

2) art.54 „Liberarea de răspundere penală a minorilor” declară că „persoana în vârstă de până la 18 ani 
care a săvârşit pentru prima oară o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă poate fi liberată de răspundere 
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penală în conformitate cu prevederile procedurii penale, dacă s-a constatat că corectarea ei este posibilă fără 
a fi supusă răspunderii penale”; 

3) alin.(7) art.60 „Prescripţia tragerii la răspundere penală” prevede că „termenele prescripţiei de tragere 
la răspundere penală se reduc pe jumătate pentru persoanele care la data săvârşirii infracţiunii erau minori”;  
o prevedere analogică se conţine şi în alin.(2) art.97 „Prescripţia executării sentinţei de condamnare”; 

4) în conformitate cu prevedrile alin.(3) art.70, „la stabilirea pedepsei închisorii pentru persoana care, la 
data săvârşirii infracţiunii, nu a atins vârsta de 18 ani, termenul închisorii se stabileşte din maximul pedepsei, 
prevăzute de legea penală pentru infracţiunea săvârşită, reduse la jumătate”; 

alin.(4) art.70 prevede următoarele: „La stabilirea pedepsei definitive în caz de concurs de infracţiuni, 
pedeapsa închisorii nu poate depăşi pentru minori – 12 ani şi 6 luni, iar în caz de cumul de sentinţe – 15 ani”; 

5) minorilor nu li se poate aplica detenţiunea pe viaţă (alin.(3) art.71); persoanelor care nu au atins vârsta 
de 16 ani nu li se poate aplica munca neremunerată în folosul comunităţii (alin.(4) art.67); 

6) persoanele care nu au atins vârsta de 18 ani execută pedeapsa cu închisoare în penitenciare pentru 
minori, ţinându-se cont de personalitatea condamnatului, antecedentele penale şi gradul prejudiciabil al 
infracţiunii săvârşite (alin.(5) art.72); 

7) „săvârşirea infracţiunii de către un minor” este enumerată printre circumstanţele atenuante (lit.b) art.76); 
8) „Minoratul persoanei care a săvârşit infracţiunea se consideră circumstanţă excepţională” care se poate 

lua în calcul la aplicarea unei pedepse mai blânde decât cea prevăzută de lege (alin.(1) art.79); 
9) în cazul unui concurs de infracţiuni pedeapsa definitivă pentru minori nu poate fi mai mare de 12 ani şi 

6 luni (alin.(1) art.84); în cazul unui cumul de sentinţe – 15 ani (alin.(1) art.85); 
10) condiţiile aplicării liberării condiţionate de pedeapsă a minorilor sunt expuse în alin.(4) şi (6) art.91; 
11) art.93 prevede dispoziţii referitoare la liberarea de pedeapsă a minorilor şi declară următoarele: 

„Minorii condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni uşoare, mai puţin grave sau grave pot fi liberaţi de 
pedeapsă de către instanţa de judecată dacă se va constata că scopurile pedepsei pot fi atinse prin internarea 
lor într-o instituţie specială de învăţământ şi de reeducare sau într-o instituţie curativă şi de reeducare, 
precum şi prin aplicarea altor măsuri de constrângere cu caracter educativ, prevăzute la art.104. 

Internarea minorilor într-o instituţie curativă şi de reeducare se stabileşte de către instanţa de judecată pe 
un termen de până la atingerea majoratului. Prelungirea termenului de aflare a persoanei în aceste instituţii 
după atingerea vârstei de 18 ani este permisă numai până la absolvirea unei şcoli de cultură generală sau de 
meserii”; 

12)  art.104 stabileşte condiţiile aplicării măsurilor de constrângere cu caracter educativ. 
Deci, acest cadru legal expus în legea penală a Republicii Moldova caracterizează statutul juridic al 

delicventului minor, ale cărui răspundere şi pedeapsă penală sunt diferenţiate de legiuitor potrivit actelor 
internaţionale la care ţara noastră este parte. Deşi ne repetăm, considerăm că ar fi binevenită sistematizarea 
acestui material legislativ într-un capitol aparte în Codul penal, după exemplul altor state (România, Rusia ş.a.). 
În plus, compartimentul dat poate fi completat şi cu alte norme care ar prevedea: 

1) noţiunea de minor acceptată; 
2) sistemul de pedepse aplicabil minorilor şi condiţiile aplicării lor; 
3) criteriile de individualizare a pedepselor aplicabile minorilor; 
4) referiri la stingerea antecedentelor penale pentru infracţiunile comise de minori. 
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In the framework of this article, it is performed the judicial-penal analysis of the integrant components of the offence 

prevented in the art.236 PC RM. Especially, there are identified and examined the six categories of the respective offence 
material object: National Bank of Moldova notes; currency; state mobile values; other valuable documents; foreign 
circulating medium; foreign mobile values. As well, there are pointed out the peculiar of those two baneful alternative 
normative means: 1) the production; 2) use setting. At the same time, there are remarked the consumption momentum 
particularities, the intention pursued by the offender, the subject, as well as the offence aggravated circumstances.        

 
  
În rândul normelor, care stabilesc răspunderea pentru infracţiunile economice, se remarcă aşa-numitele 

„norme universale”. În opinia lui I.A. Klepiţki, asemenea norme există în oricare orânduiri sociale, indiferent 
de ideologia dominantă şi configuraţia sistemului economic [1]. „Normă universală” este, inclusiv, norma 
care incriminează fapta de fabricare sau punere în circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false. Or, 
această faptă constituie una dintre cele mai vechi infracţiuni, fiind prezentă în orice societate umană în care 
evaluarea bunurilor şi circulaţia juridică a acestora se bazează pe expresia lor valorică sub formă bănească. 

În condiţiile societăţii moderne, asigurarea securităţii circulaţiei banilor şi a titlurilor de valoare a devenit 
o problemă ce interesează întreaga comunitate internaţională. Cooperarea dintre state pentru incriminarea şi 
sancţionarea fabricării sau punerii în circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false s-a impus ca 
imperios necesară. Cu atât mai mult cu cât formele de manifestare a numitei fapte se diversifică tot mai mult, 
iar tehnicile de fabricare şi de punerea în circulaţie se perfecţionează continuu. 

Drept urmare, încă la 20.04.1929, s-a semnat Convenţia internaţională pentru reprimarea falsului de monedă, 
care a intrat în vigoare la 22.02.1931 [2]. Prin asemenea instrumente juridice, infracţiunile de genul falsului 
de monedă sunt interzise în mod formal, iar statele părţi se angajează să le includă în legislaţia lor penală 
naţională, împreună cu sancţiunile corespunzătoare, să acţioneze pentru prevenirea lor şi să colaboreze la 
reprimarea acestora. 

Astfel, art.236 CP RM prevede răspunderea pentru infracţiunea de fabricare sau punere în circulaţie a 
banilor falşi sau a titlurilor de valoare false. Varianta-tip a infracţiunii date constă în fabricarea în scopul 
punerii în circulaţie sau punerea în circulaţie a biletelor Băncii Naţionale a Moldovei, a monedelor, a valutei 
străine, a valorilor mobiliare de stat sau a altor titluri de valoare false, utilizate pentru efectuarea plăţilor. 
Varianta agravată a fabricării sau punerii în circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false, prevăzută la 
alin.(2) art.236 CP RM, presupune săvârşirea acestei infracţiuni în prezenţa vreuneia din următoarele circumstanţe: 

– de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală (lit.b)); 
– în proporţii deosebit de mari (lit.c)). 
Pe parcursul ultimilor ani numărul infracţiunilor de fabricare sau punere în circulaţie a banilor falşi sau a 

titlurilor de valoare false, care au fost înregistrate, s-a situat la cote alarmante: 112 – în anul 2006; 85 – în 
anul 2007; 151 – în primele 10 luni ale anului 2008 [3]. În prezent, fabricarea sau punerea în circulaţie a banilor 
falşi sau a titlurilor de valoare false se prezintă ca o activitate infracţională foarte lucrativă, cu caracter adesea 
transnaţional, cei implicaţi în ea acţionând în conformitate cu legile economice de piaţă, având ca finalitate 
obţinerea unor enorme beneficii. Pe fondul crizei economice care mai trenează în Republica Moldova, unii 
încearcă să-şi asigure profituri uriaşe şi rapide, sfidând prin aceasta interdicţia stabilită în dispoziţia art.236 
CP RM. În context, nu poate fi recunoscut pe deplin satisfăcător nivelul de elaborare a concepţiei privind 
răspunderea pentru fabricarea sau punerea în circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false. Instru-
mentariul de interpretare a art.236 CP RM nu este întotdeauna sincronizat cu dinamica formelor de manifes-
tare a infracţiunii respective. În consecinţă, în cadrul studiului de faţă ne propunem o interpretare sub noi 
aspecte a prevederilor art.236 CP RM. Aceasta va contribui la dezvoltarea polemicii ştiinţifice pe marginea 
calificării corecte a faptei de fabricare sau punere în circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false. 
Deci, va avea un aport la eficientizarea mijloacelor utilizate întru neutralizarea acestui fenomen. 
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Trecând la analiza propriu-zisă a infracţiunii prevăzute la art.236 CP RM, vom consemna că obiectul 
juridic generic al acesteia îl constituie relaţiile sociale cu privire la economia naţională. 

În conformitate cu pct.1 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire 
la practica judiciară în cauzele penale despre fabricarea sau punerea în circulaţie a banilor falşi (art.84 CP 
RM)”, nr.23 din 29.10.2001 (în continuare – Hotărârea Plenului nr.23/2001) [4], fabricarea sau punerea în 
circulaţie a banilor falşi (sau a titlurilor de valoare false) „prezintă un pericol social sporit în condiţiile 
formării economiei de piaţă, subminând sistemul monetar şi circulaţia banilor în stat”. Această explicaţie 
sugerează derivaţia obiectului juridic special al infracţiunii, prevăzute la art.236 CP RM, din obiectul juridic 
generic al acestei fapte infracţionale. 

Totuşi, concluzia care se profilează pare a fi pusă la îndoială, dacă luăm în consideraţie cele menţionate la 
pct.2 al Hotărârii Băncii Naţionale a Moldovei (în continuare – BNM), nr.24 din 9.02.1999, „Cu privire la 
modificarea hotărârii Consiliului de Administraţie al BNM nr.1 din 12.01.1998 „Cu privire la punerea în 
circulaţie a monedei metalice cu valoarea nominală de 50 bani modelul anului 1997””: „Monedele false vor 
constitui pierderile agenţilor economici, instituţiilor financiare şi persoanelor fizice” [5]. Înseamnă oare 
aceasta că obiectul juridic special al infracţiunii prevăzute la art.236 CP RM îl formează relaţiile sociale cu 
privire la anumite valori sociale specifice derivând din patrimoniu? 

Se pare că răspunsul la această întrebare se conţine în afirmaţia ce-i aparţine lui I.A. Klepiţki: „Pericolul 
social al fabricării sau punerii în circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false se exprimă nu în 
aceea că numita faptă lezează interesele patrimoniale ale participanţilor de pe piaţă înşelaţi (un asemenea 
pericol este caracteristic mai degrabă pentru escrocherie). Pericolul social constă în aceea că fabricarea sau 
punerea în circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false aduce atingere circuitului financiar, subminând 
încrederea publică în sistemul financiar” [6]. Într-adevăr, în cazul infracţiunii prevăzute la art.236 CP RM, 
încrederea publică este acordată in rem banilor sau titlurilor de valoare, cărora li s-a atribuit, drept calitate, 
exprimarea adevărului. Adevăr, însă, care a fost alterat. În concluzie, se poate afirma că obiectul juridic 
special al infracţiunii prevăzute la art.236 CP RM îl formează relaţiile sociale cu privire la încrederea publică în 
autenticitatea banilor sau titlurilor de valoare. 

În dispoziţia art.236 CP RM, obiectul material (produsul) infracţiunii de fabricare sau punere în circulaţie 
a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false este descris prin sintagma „biletele Băncii Naţionale a Moldovei, 
monede, valuta străină, valorile mobiliare de stat sau alte titluri de valoare false, utilizate pentru efectuarea 
plăţilor”. 

Astfel, putem deosebi şase noţiuni care desemnează obiectul material (produsul) infracţiunii prevăzute la 
art.236 CP RM: 

1) biletele Băncii Naţionale a Moldovei; 
2) monede; 
3) valori mobiliare de stat; 
4) alte titluri de valoare; 
5) valuta străină; 
6) valori mobiliare străine. 
Privitor la primele două noţiuni sus-menţionate, în Legea Republicii Moldova cu privire la bani, adoptată 

de Parlamentul Republicii Moldova la 15.12.1992 [7], se stabileşte: 
– unitatea monetară a Republicii Moldova o constituie leul (moldovenesc) egal cu 100 de bani. Numerarul 

se află în circulaţie sub formă de semne băneşti de hârtie (bancnote) şi metalice (monede) (art.1); 
– dreptul exclusiv de a pune în circulaţie leul şi moneda divizionară şi de a le retrage din circulaţie 

aparţine BNM, care stabileşte valoarea bancnotelor şi a monedelor şi semnele lor distinctive (art.2); 
– moneda naţională, leul, este unicul instrument de plată pe teritoriul Republicii Moldova (art.3). 
Prin prisma acestor reglementări, putem afirma că prin „biletele Băncii Naţionale a Moldovei” trebuie de 

înţeles semnele băneşti de hârtie (leii moldoveneşti), puse în circulaţie de BNM; prin „monede” trebuie de 
înţeles semnele băneşti metalice (banii priviţi ca monedă divizionară), puse în circulaţie de BNM. 

Privitor la punerea în circulaţie a biletelor Băncii Naţionale a Moldovei, prezintă relevanţă, de exemplu: 
Hotărârea BNM, nr.319 din 25.11.1999, privind punerea în circulaţie a bancnotei cu valoarea nominală de 
500 lei [8]; Hotărârea BNM, nr.249 din 13.10.2003, privind punerea în circulaţie a bancnotei cu valoarea 
nominală de 1000 lei [9]. De asemenea, referitor la punerea în circulaţie a monedelor, comportă interes, de 
exemplu, Hotărârea BNM, nr.1 din 12.01.1998, cu privire la punerea în circulaţie a monedei metalice cu 
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valoarea nominală de 50 bani modelul anului 1997 [10]. Tocmai astfel de acte normative conţin prevederi 
detaliate vizând caracteristicile semnelor băneşti: dimensiuni, tipul de hârtie, culoare, descrierea imaginii de pe 
faţă şi verso, elementele de siguranţă (în cazul biletelor Băncii Naţionale a Moldovei); dimensiuni (diametru, 
grosime, greutate), culoarea aversului, reversului şi părţii laterale; descrierea imaginii de pe avers şi revers 
(în cazul monedelor). Necorespunderea chiar şi unei singure din aceste caracteristici semnifica falsitatea 
biletelor Băncii Naţionale a Moldovei sau a monedelor. 

În dispoziţia art.236 CP RM, la caracterizarea obiectului material (produsului) infracţiunii de fabricare 
sau punere în circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false (inclusiv la caracterizarea biletelor 
Băncii Naţionale a Moldovei false sau a monedelor false), se foloseşte expresia „utilizate pentru efectuarea 
plăţilor”. În context, aceasta înseamnă că, la momentul săvârşirii infracţiunii, biletele Băncii Naţionale a 
Moldovei false / monedele false trebuie să imite biletele Băncii Naţionale a Moldovei aflate în circulaţia 
oficială / monedele aflate în circulaţia oficială. Când spunem „aflate în circulaţie oficială”, avem în vedere, 
inclusiv, semnele băneşti care se află în proces de retragere din circulaţie, dar care nu au fost retrase definitiv 
din circulaţie. În acest sens, merită atenţie următoarele prevederi ale Hotărârii BNM, nr.1 din 12.01.1998, cu 
privire la punerea în circulaţie a monedei metalice cu valoarea nominală de 50 bani modelul anului 1997: 

– se pune în circulaţie începând cu 2.02.1998 moneda metalică cu valoarea nominală de 50 bani modelul 
anului 1997 ca mijloc de plată pe teritoriul Republicii Moldova (pct.1); 

– se stabileşte că moneda metalică cu valoarea nominală de 50 bani modelul anului 1993, aflată 
actualmente în circulaţie, va circula paralel la aceeaşi valoare nominală ca mijloc de plată până la 31.12.1998 
inclusiv. Începând cu 1.01.1999, moneda metalică cu valoarea nominală de 50 bani modelul anului 1993 va 
înceta să mai fie mijloc de plată pe teritoriul Republicii Moldova (pct.2). 

În acelaşi timp, banii retraşi din circulaţie (de exemplu: monedele vechi; banii fostei URSS; cupoanele cu 
valorificare multiplată ale Băncii Naţionale, emise în 1992 etc.) şi care au numai o valoare numismatică, nu 
pot forma obiectul material al faptei infracţionale de la art.236 CP RM. Or, ele nu sunt utilizate pentru 
efectuarea plăţilor, la momentul săvârşirii infracţiunii. În pct.2 al Hotărârii Plenului nr.23/2001 se arată că, în 
anumite împrejurări, banii retraşi din circulaţie pot forma obiectul material al escrocheriei. Susţinem această 
poziţie: fabricarea sau punerea în circulaţie a banilor retraşi din circulaţie falşi nu poate aduce atingere încrederii 
publice în autenticitatea banilor, priviţi ca unic instrument de plată pe teritoriul Republicii Moldova. Deci, în 
ultimă instanţă, nefiind utilizaţi pentru efectuarea plăţilor, banii retraşi din circulaţie falşi nu pot prezenta 
pericol nici pentru economia naţională. Însă, pot prezenta pericol pentru patrimoniu, ca valoare socială 
fundamentală ocrotită de legea penală (atunci când, de exemplu, banii retraşi din circulaţie falşi sunt fabricaţi 
pentru a fi vânduţi unui muzeu sau unor colecţionari). 

Pe de altă parte, există o categorie de monede care, pe lângă o valoare numismatică, au şi rolul de instrument 
de plată, aflat în circulaţie. În legătură cu aceasta, în Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.249 din 
24.12.1998, privind emiterea în circulaţie a unor monede jubiliare şi comemorative [11], se menţionează: 

– se permite BM, de comun acord cu Guvernul, să emită în circulaţie, în limitele volumului emisiei 
aprobate anual, monede jubiliare şi comemorative ca mijloc de plată şi în scopuri numismatice (art.1); 

– comercializarea monedelor în Republica Moldova ca mijloc de plată şi în scopuri numismatice se 
efectuează de către BNM şi băncile comerciale, iar în străinătate exclusiv în scopuri numismatice prin dealeri 
autorizaţi de BNM conform clauzelor contractuale (art.2). 

Deşi posibilitatea folosirii acestor monede ca mijloc de plată este redusă, nefiind convenabilă deţinătorului, 
nu poate fi exclusă posibilitatea evaluării lor ca obiect material (produs) al infracţiunii prevăzute la art.236 
CP RM. În această ordine de idei – în vederea punerii în circulaţie, ca mijloc de plată şi în scop numismatic, 
a unor monede comemorative – BNM a adoptat în ultimii ani mai multe acte normative: Hotărârea nr.342 din 
14.11.2000 [12]; Hotărârea nr.387 din 14.12.2000 [13]; Hotărârea nr.212 din 10.08.2001 [14]; Comunicatul 
nr.1408-168 din 10.08.2001 [15]; Hotărârea nr.279 din 25.10.2001 [16]; Comunicatul nr.14008/230 din 
29.10.2001 [17]; Hotărârea nr.261 din 13.10.20045 [18]; Hotărârea nr.166 din 30.05.2005 [19]; Hotărârea nr.254 
din 18.08.2005 [20]; Hotărârea nr.129 din 18.05.2006 [21]; Hotărârea nr.201 din 27.07.2006 [22]; Hotărârea 
nr.270 din 25.10.2007 [23]; Hotărârea nr.299 din 29.11.2007 [24]; Hotărârea nr.220 din 6.11.2008 [25] etc. 

De cele mai multe ori, astfel de monede se confecţionează din argint. Mai rar, monedele comemorative se 
confecţionează din alte metale: alamă placată cu nichel (de exemplu, moneda comemorativă cu valoarea 
nominală de 10 lei „Campionatul European Feminin de Şah, Chişinău-2005” (emisă în baza Hotărârii BNM 
nr.166 din 30.05.2005)); aur (de exemplu, moneda comemorativă cu valoarea nominală de 100 de lei „Dimitrie 
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Cantemir – 335 de ani de la naştere” (emisă în baza Hotărârea BNM nr.220 din 6.11.2008)) etc. Este notabil 
că în fiecare din actele normative ale BNM, privind punerea în circulaţie ca mijloc de plată şi în scop 
numismatic a unor monede comemorative, se conţine următoarea formulare: „Monedele comemorative sunt 
acceptate ca mijloc de plată în economia naţională, la valoarea lor nominală”. 

De aici rezultă că expresia „utilizate pentru efectuarea plăţilor”, din dispoziţia art.236 CP RM, se referă şi 
la monedele comemorative. În concluzie, monedele comemorative false se includ în obiectul material (produsul) 
infracţiunii de fabricare sau punere în circulaţie a banilor sau a titlurilor de valoare false. 

Într-un alt registru, noţiunea „valori mobiliare de stat” este o altă noţiune care desemnează obiectul material 
(produsul) infracţiunii prevăzute la art.236 CP RM. În general, potrivit art.3 al legii Republicii Moldova cu 
privire la piaţa valorilor mobiliare, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 18.11.1998 [26], prin 
„valoare mobiliară” se are în vedere titlul financiar care confirmă drepturile patrimoniale sau nepatrimoniale 
ale unei persoane în raport cu altă persoană, drepturi ce nu pot fi realizate sau transmise fără prezentarea 
acestui titlu financiar, fără înscrierea respectivă în registrul deţinătorilor de valori mobiliare nominative ori în 
documentele de evidenţă ale deţinătorului nominal al acestor valori mobiliare. În particular, potrivit aceleiaşi 
norme, valorile mobiliare de stat sunt titlurile financiare emise în formă de contract de împrumut, exprimat în 
valută naţională sau altă valută legitimă, încheiat între Republica Moldova, în calitate de debitor, şi persoane 
juridice sau fizice, în calitate de creditor. 

În mod special, emisiunea, plasamentul şi circulaţia valorilor mobiliare de stat sunt reglementate de Legea 
Republicii Moldova cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, adoptată de Parla-
mentul Republicii Moldova la 22.12.2006 [27], precum şi de alte acte normative adoptate întru executarea ei. 

O altă noţiune, care desemnează obiectul material (produsul) infracţiunii prevăzute la art.236 CP RM, este 
noţiunea „alte titluri de valori”. Prin „alte titluri de valori” trebuie de înţeles valorile mobiliare al căror emitent 
este nu o autoritate a administraţiei publice, dar o altă persoană juridică participantă la piaţa valorilor mobiliare. 

Trebuie de menţionat că, atunci când spunem „valori mobiliare de stat sau alte titluri de valoare”, avem în 
vedere şi valorile mobiliare emise de BNM sau de băncile comerciale din Republica Moldova, care sunt 
instrumente ale pieţei monetare. 

În unele cazuri, pot să apară îndoieli dacă o entitate sau alta are calitatea de valoare mobiliară de stat sau 
de alt titlu de valoare. În asemenea situaţii, trebuie identificat suportul normativ al respectivei calităţi. De 
exemplu, nu există nici un dubiu că certificatul bancar de depozit şi cambiile bancare au calitatea de valoare 
mobiliară (titlu de valoare). Aceasta se desprinde din definiţiile formulate în pct.2 al Regulamentului cu 
privire la condiţiile, modul de emisiune şi circulaţie a certificatelor bancare de depozit şi a cambiilor bancare, 
aprobat prin Hotărârea BNM nr.94 din 31.03.2005 [28]: certificatul bancar de depozit este o valoare mobiliară 
care atestă depunerea mijloacelor băneşti într-o bancă şi dreptul deţinătorului certificatului de primire, la 
expirarea termenului stabilit a sumei depunerii şi a dobânzii aferente; cambia bancară este o valoare mobiliară 
emisă de bancă, conţinând obligaţia băncii de a plăti o sumă anumită prezentatorului cambiei, persoanei 
indicate în cambie, ori aceluia pe care ea îl va indica, după o perioadă stabilită sau la cerere. 

În alte cazuri, când suportul normativ este mai greu de identificat, putem recurge la o altă cale, pentru a 
stabili lipsa sau prezenţa calităţii de valoare mobiliară de stat sau de alt titlu de valoare. În legătură cu aceasta, 
prezintă relevanţă unele prevederi ale Legii Republicii Moldova privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare, 
adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 12.11.1998 [29]: 

– Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) ţine Registrul de stat al valorilor mobiliare (lit.m) art.8); 
– CNPF are dreptul să califice valorile mobiliare (să le determine tipul) conform legislaţiei privind 

valorile mobiliare (lit.a) art.9). 
Aşadar, este valoare mobiliară (titlu de valoare) doar acea entitate care se află la evidenţa CNPF, în Registrul 

de stat al valorilor mobiliare, fiind calificată ca valoare mobiliară conform legislaţiei privind valorile mobiliare. 
Tocmai de aceea, nu pot fi considerate valori mobiliare (titluri de valoare): poliţele de asigurare; testamentele; 

tichetele de călătorie în transport; biletele de concert; biletele de loterie; tichetele de combustibil şi lubrifianţi; 
alte asemenea documente. Fabricarea sau punerea în circulaţie a unor asemenea documente, dacă sunt false, 
poate atrage răspunderea conform art.361 sau 190 ori 196 CP RM, dar nu în conformitate cu art.236 CP RM. 

În contextul analizei noţiunilor „valori mobiliare de stat” şi „alte titluri de valoare”, prezintă interes unul 
dintre criteriile de clasificare a valorilor mobiliare. La concret, în art.3 al Legii cu privire la piaţa valorilor 
mobiliare se stabileşte: valorile mobiliare materializate sunt titluri financiare care există sub formă de 
certificate ale valorilor mobiliare; valorile mobiliare nematerializate sunt titlurile financiare care există în 
formă de înscrieri făcute în conturi. 
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În literatura de specialitate s-au împărţit părerile vizavi de posibilitatea evoluării valorilor mobiliare 
nematerializate în calitate de obiect material (produs) al infracţiunii de fabricare sau punere în circulaţie a 
banilor falşi sau a titlurilor de valoare false. De exemplu, A.V. Petreanin susţine că valorile mobiliare nemate-
rializate pot evolua într-o asemenea calitate [30]. O poziţie divergentă o împărtăşesc V.A. Sergheev [31] şi 
E.F. Cerkaşin [32]. 

Analizând aceste opinii, este necesar a menţiona că, în ipoteza unei valori mobiliare nematerializate, 
lipseşte valoarea mobiliară în formă corporală, ca document având un suport material. Conform art.3 al Legii 
cu privire la piaţa valorilor mobiliare, proprietarul valorilor mobiliare nematerializate se identifică în baza 
înscrierii făcute în registrul deţinătorilor unor astfel de valori mobiliare sau, în cazul transmiterii acestor valori 
deţinătorului nominal, conform înscrierii făcute în documentele de evidenţă ale acestuia. Însă, nici registrul 
deţinătorilor de valori mobiliare, nici documentele de evidenţă ale unor asemenea deţinători nu pot fi consi-
derate valori mobiliare. Deci, fabricarea sau punerea în circulaţie a numitelor documente, dacă sunt false, nu 
poate fi calificată în baza art.236 CP RM. De asemenea, înscrierile electronice făcute în conturi, sub a căror 
formă se prezintă valorile mobiliare nemateriale, nu pot fi fabricate, cu atât mai puţin puse în circulaţie. În 
schimb, informaţia reprezentând asemenea înscrieri poate forma obiectul imaterial al infracţiunii de acces 
ilegal la informaţia computerizată (art.259 CP RM). 

În concluzie, numai valorile mobiliare materializate (nu şi cele nematerializate) pot reprezenta obiectul 
material (produsul) infracţiunii prevăzute la art.236 CP RM. 

La calificarea faptei conform art.236 CP RM nu are importanţă tipul valorii mobiliare (titlului de valoare) – 
nominativ, la ordin, la purtător – nici denumirea acesteia (acestuia) – acţiune, obligaţiune, bon de tezaur, 
certificat bancar de depozit, cambie bancară, recipisă depozitară moldovenească etc. Ceea ce este important e 
ca valorile mobiliare de stat sau alte titluri de valoare să fie utilizate pentru efectuarea plăţilor. Adică, la 
momentul săvârşirii infracţiunii să aibă putere circulatorie valorile mobiliare de stat sau alte titluri de valoare 
autentice, imitate de către făptuitor. Nu au putere circulatorie valorile mobiliare (titlurile de valoare) retrase 
din circulaţie. În acest sens, la alin.(10) art.31 al Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare se specifică că 
modul şi termenele retragerii din circulaţie a valorilor mobiliare se stabilesc de Comisia Naţională a Pieţei 
Financiare în conformitate cu legislaţia. 

În altă ordine de idei, noţiunea „valută străină” este cea care desemnează obiectul material (produsul) 
infracţiunii prevăzute la art.236 CP RM. În opinia lui V.T. Batâciko, pe care o sprijinim, prin „valută străină” 
trebuie de înţeles semnele băneşti de hârtie sau semnele băneşti metalice care se află în circulaţie şi care 
constituie instrumente de plată legale într-un stat străin sau într-un grup de state [33]. 

Accentuăm că valuta străină trebuie să fie reprezentată prin instrumente de plată legale. Aceasta înseamnă 
că semnele băneşti reprezentând valuta străină trebuie să fi fost puse în circulaţie de autorităţile străine 
competente (de exemplu, de băncile naţionale (centrale)) ale unor state recunoscute pe plan internaţional, 
inclusiv recunoscute de Republica Moldova. Pe cale de consecinţă, nu pot avea calitatea de valută străină 
„semnele băneşti” emise de autorităţile neconstituţionale din Transnistria, Osetia de Sud, Abhazia, Karabahul 
de Munte sau alte asemenea formaţiuni autoproclamate. Fabricarea unor asemenea „semne băneşti” false 
poate fi calificată ca pregătire de infracţiunile prevăzute la art.190 sau 196 CP RM. Punerea lor în circulaţie 
poate constitui infracţiunile consumate prevăzute la art.190 sau 196 CP RM.  Cu alte cuvinte, „semnele 
băneşti” false ale unor formaţiuni autoproclamate trebuie privite ca mijloace de înşelăciune în contextul 
infracţiunilor de escrocherie sau de cauzare de daune materiale prin înşelăciune sau abuz de încredere. 

În fine, noţiunea „valori mobiliare străine” desemnează şi ea obiectul material (produsul) infracţiunii 
prevăzute la art.236 CP RM. În conformitate cu art.3 al Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare, valorile 
mobiliare străine sunt titlurile financiare înregistrate în state străine ale emitenţilor înregistrării în statele 
respective. Particularităţile circulaţiei în Republica Moldova a valorilor mobiliare străine sunt reglementate 
în art.29 al Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare. 

După caracterizarea celor şase noţiuni, în cele ce urmează ne vom referi la delimitarea obiectului material 
al infracţiunii de produsul infracţiunii în conjunctura faptei infracţionale prevăzute la art.236 CP RM. 

După A.Reşetnicov, prin „produsul infracţiunii” trebuie de înţeles „acea entitate care a apărut ca atare în 
urma săvârşirii infracţiunii, în rezultatul influenţării nemijlocite infracţionale la care a fost supusă o altă entitate 
(alte entităţi)” [34]. Această altă entitate (aceste alte entităţi), supusă influenţării nemijlocite infracţionale, 
reprezintă obiectul material al infracţiunii. Produsul infracţiunii nu poate fi acelaşi cu obiectul material al 
infracţiunii: „Pentru că le distanţează tocmai infracţiunea. Cele două entităţi se află la poli diferiţi în raport 
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cu momentul săvârşirii infracţiunii: înainte de săvârşirea infracţiunii (obiectul material al infracţiunii); la 
consumarea infracţiunii (produsului infracţiunii)” [35]. 

În ipoteza infracţiunii prevăzute la art.236 CP RM, dihotomia „obiectul material al infracţiunii / produsul 
infracţiunii” poate fi atestată doar atunci când infracţiunea în cauză adoptă modalitatea normativă de fabricare. 
Nu şi atunci când apare în modalitatea normativă de punere în circulaţie. 

La concret, obiectul material al infracţiunii, în cazul în care se atestă modalitatea de fabricare, diferă după 
cum activitatea făptuitorului se concretizează în 1) contrafacere sau 2) alterare. În primul caz, obiectul material 
al infracţiunii îl formează materialele din care au fost confecţionaţi banii contrafăcuţi sau titlurile de valoare 
contrafăcute (hârtia, vopseaua, firul de siguranţă, fibrele color, filigranul, semnele magnetice, confeti, micro-
textul, desenele luminiscente, holograma, kinegrama etc.). Totodată, produsul infracţiunii îl constituie banii 
contrafăcuţi sau titlurile de valoare contrafăcute. 

În cel de-al doilea caz – cel al alterării – obiectul material al infracţiunii îl formează banii autentici sau 
titlurile de valoare autentice, asupra cărora făptuitorul influenţează pe calea alterării. La rândul său, produsul 
infracţiunii îl constituie banii alteraţi sau titlurile de valoare alterate. 

Atunci când infracţiunea prevăzută la art.236 CP RM adoptă modalitatea normativă de punere în circulaţie, 
obiectul material al infracţiunii îl reprezintă banii falşi sau titlurile de valoare false. 

Latura obiectivă a infracţiunii specificate la art.236 CP RM constă în fapta prejudiciabilă exprimată în 
acţiune. Acţiunea dată se înfăţişează prin intermediul celor două modalităţi normative cu caracter alternativ: 
1) fabricare; 2) punere în circulaţie. La rândul său, modalitatea normativă de fabricare presupune două 
modalităţi faptice cu caracter alternativ: a) contrafacere; b) alterare. 

Grosso modo, contrafacerea înseamnă fabricarea integrală; alterarea înseamnă fabricarea parţială. 
In concreto, prin „contrafacere” se înţelege confecţionarea banilor falşi sau a titlurilor de valoare false, care 

imită banii autentici sau, respectiv, titlurile de valoare autentice. Modalitatea faptică de contrafacere se 
realizează diferit, după cum este vorba de monede (prin turnare, ştanţare, galvanoplastică etc.) sau de semne 
băneşti de hârtie ori valori mobiliare (titluri de valoare) (prin poligrafie (tipărire), electrografie (utilizarea 
copiatoarelor color), fotografie, desenare, copiere dublă (având la bază principiul diluabilităţii coloranţilor), 
reprografie (utilizarea computerului şi a dispozitivelor periferice) etc.). 

La calificare, nu importă dacă imitarea este perfectă, dacă se apropie la maxim de original. Este important 
ca banii contrafăcuţi sau titlurile de valoare contrafăcute să aibă capacitatea de a oferi o anumită credibilitate, 
adică să poată fi apreciate, la primul contact, în calitate de bani autentici sau titluri de valoare autentice. În 
legătură cu aceasta, B.T. Razghildiev şi A.N. Krasikov menţionează că banii falşi sau titlurile de valoare false 
trebuie să prezinte o astfel de asemănare cu banii autentici sau titlurile de valoare autentice, încât să se poată 
afla în circulaţie un timp anumit [36]. Într-o manieră mai explicită se exprimă N.S. Ponomariova: prin „ase-
mănare considerabilă”, aceasta înţelege prezenţa în banii falşi sau în titlurile de valoare false a caracteristicilor 
principale, similare cu cele ale banilor autentici sau ale titlurilor de valoare autentice, caracteristici stabilite la examinarea 
vizuală sau la investigarea criminalistică specială, care face posibilă perceperea de către persoană a banilor falşi 
sau a titlurilor de valoare false în calitate de bani autentici sau, respectiv, titluri de valoare autentice [37]. 

Cu această ocazie, amintim că principalele caracteristici ale banilor sau titlurilor de valoare (dimensiuni, 
culoare, dispunerea elementelor de siguranţă etc.) sunt stabilite de prevederile actelor normative privind 
punerea în circulaţie a numitelor entităţi. 

Contrafacerea nu poate constitui componenţa de infracţiune de la art.236 CP RM, atunci când imitarea 
este grosolană (deci, nu se atestă o asemănare considerabilă cu banii autentici sau titlurile de valoare autentice), 
şi, ca atare, produsul infracţiunii, fiind total necorespunzător, nu va avea aptitudinea de a circula. În cazul în 
care necorespunderea vădită a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false cu banii autentici sau cu titlurile de 
valoare autentice exclude participarea lor la circulaţie (deci, nu se poate aduce atingere economiei naţionale), 
precum şi alte circumstanţe ale celor săvârşite denotă clar intenţia făptuitorului de înşelare grosolană a unei 
persoane sau a unui cerc restrâns de persoane, profitând de anumite împrejurări (lipsa de iluminare, vederea 
slabă a persoanei înşelate, credulitatea acesteia, starea de ebrietate a victimei, vârsta ei fragedă, boala psihică 
a victimei, aglomeraţia considerabilă în timpul şi la locul de săvârşire a infracţiunii etc.), atunci cele comise 
pot fi calificate ca pregătire de escrocherie (sau ca pregătire de cauzarea de daune materiale prin înşelăciune 
sau abuz de încredere). 

Anume o asemenea interpretare rezultă din prevederile pct.4 al Hotărârii Plenului nr.23/2001. 
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Condiţia de „asemănare considerabilă” îşi păstrează valabilitatea şi în ipoteza modalităţii faptice de alterare. 
De fapt, alterarea constă în modificarea conţinutului sau aspectului banilor autentici sau titlurilor de valoare 
autentice, creându-se, de regulă, aparenţa unei valori mai ridicate care i-ar asigura făptuitorului avantaje 
materiale superioare celor care s-ar fi putut obţine cu banii sau titlurile de valoare iniţiale.  

Spunem „de regulă”, pentru că nu se exclude posibilitatea ca, în urma alterării, să se creeze aparenţa unei 
valori mai scăzute a produsului infracţiunii. În planul dreptului comparat, este de consemnat că în art.317 al 
Codului penal al Turciei se prevede răspunderea pentru fabricarea banilor falşi, astfel încât să rezulte o 
valoare nominală mai scăzută a acestora. O astfel de faptă se sancţionează nu la fel de aspru ca infracţiunea 
prevăzută la pct.2) art.316 al Codului penal al Turciei, presupunând fabricarea banilor falşi de o manieră care 
să asigure o valoare nominală mai ridicată pentru produsul infracţiunii [38]. 

Inspiraţi de acest exemplu, propunem să fie luată în consideraţie, la individualizarea pedepsei pentru 
infracţiunea prevăzută la art.236 CP RM, circumstanţa creării de către făptuitor a unei valori nominale mai 
ridicate / mai scăzute pentru produsul infracţiunii. 

În contextul modalităţii faptice de alterare, consemnăm că moneda poate fi alterată prin modificarea 
greutăţii sau a compoziţiei aliajului din care e confecţionată. Semnele băneşti de hârtie şi valorile mobiliare 
(titlurile de valoare) vor fi alterate atunci când este modificată culoarea, semnele sau cifrele originale. 

În altă ordine de idei, cea de-a doua modalitate normativă a faptei prejudiciabile analizate – punerea în 
circulaţie – reprezintă operaţiunea prin care produsul fabricării este introdus în angrenajul circulaţiei financiare. 
După cum reiese din pct.6 al Hotărârii Plenului nr.23/2001, punerea în circulaţie poate fi realizată prin: efec-
tuarea de plăţi, schimburi (inclusiv schimburi valutare), depuneri băneşti la o instituţie financiară, darea cu 
împrumut, donaţie, expediere poştală, înapoierea restului sub formă de bani falşi, depunerea drept gaj a unor 
valori mobiliare (titluri de valoare) false etc. Totodată, considerăm că nu reprezintă punere în circulaţie aban-
donarea, aruncarea, nimicirea şi alte asemenea acţiuni săvârşite în privinţa banilor falşi sau titlurilor de valoare 
false, care nu presupun o înstrăinare către o persoană concretă a respectivelor falsuri. 

Printre formele de punere în circulaţie se remarcă vânzarea banilor falşi sau a titlurilor de valoare false. În 
acest sens, H.A. Asatrean menţionează despre „vânzarea banilor falşi sau a titlurilor de valoare false de către 
grupuri criminale organizate către distribuitorii cu amănuntul sau către alte grupuri criminale organizate, care 
procură falsurile în vederea introducerii lor în circuitul bănesc. În asemenea cazuri, falsurile sunt vândute de 
către intermediarii sau curierii făcând parte din grupul criminal organizat” [39]. De exemplu, într-o speţă, în 
noaptea de 15 spre 16 martie 2007, în preajma postului vamal Leuşeni, au fost reţinuţi în flagrant delict trei 
cetăţeni români, care au introdus în Republica Moldova şi urmau să pună în circulaţie o sumă impunătoare 
de valută falsă. În cadrul acţiunilor de urmărire penală, procurorii au stabilit că M.G. a organizat un grup 
criminal din care mai făceau parte I.F. şi S.D. Toţi trei au fost învinuiţi că au obţinut în posesie bancnote 
false cu valoarea nominală de 200 euro, în valoare totală de 100 000 euro, pe care intenţionau să-i vândă 
pentru 50 000 euro autentici [40]. 

Bineînţeles, din cele consemnate nu reiese că vânzarea banilor falşi sau a titlurilor de valoare false, ca 
modalitate faptică a infracţiunii prevăzute la art.236 CP RM, poate fi săvârşită exclusiv de grupuri criminale 
organizate. 

În contextul examinării modalităţii normative de punere în circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor de valoare 
false, merită atenţie una din explicaţiile conţinute la pct.13 al Hotărârii normative a Plenului Judecătoriei 
Supreme a Republicii Kazahstan „Cu privire la unele probleme ale calificării infracţiunilor în sfera activităţii 
economice”, nr.2 din 18.06.2004 [41]. Conform acesteia, trebuie calificată ca escrocherie folosirea, în calitate 
de mijloc de înşelăciune, la luarea ilegală a bunurilor străine, a unor suvenire, medalioane, ilustrate etc., chiar 
dacă acestea nu sunt interzice pentru circulaţie. 

Într-adevăr, şi în acest caz (ca şi în cazul fabricării banilor falşi sau a titlurilor de valoare false), banii sau 
titlurile de valoare, care se pun în circulaţie, trebuie să aibă capacitatea de a oferi o anumită credibilitate. Adică 
să poată fi apreciate, la primul contact, în calitate de bani sau titluri de valoare autentice. Numai cu această 
condiţie se poate aplica art.236 CP RM. Utilizarea unor substituente, pretinse a fi bani sau titluri de valoare, nu 
corespunde în nici un caz acestei condiţii. Deci, va atrage aplicarea, după caz, a art.190 sau a art.196 CP RM. 

În altă privinţă, menţionăm că, în frecvente cazuri, punerea în circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor de 
valoare false se realizează prin mai multe acte, dar în baza unei şi aceleiaşi intenţii infracţionale. În această 
ipoteză, punerea în circulaţie capătă caracterul unei infracţiuni prelungite, care trebuie deosebită de concursul 
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de infracţiuni. În legătură cu aceasta, este cazul să menţionăm că, actualmente, conceptul de concurs de 
infracţiuni include conceptul de repetare a infracţiunii (care a fost prevăzut de art.31 CP RM, abrogat). Iată 
de ce, în planul delimitării infracţiunii prelungite de concursul de infracţiuni, se prezintă ca relevantă 
următoarea speţă: S.R. a fost condamnat pentru că la 10.12.1998 a schimbat 108 dolari SUA autentici pe 300 
dolari SUA, ştiind cu certitudine că ultimii sunt falşi. În aceeaşi zi, aflându-se în comuna Oneşti, l-a înşelat 
pe D.A., de la care a cumpărat o porcină înjunghiată, pentru care a achitat 300 lei şi 100 dolari SUA falşi. La 
11.12.1998, S.R. i-a înşelat pe M.T. şi C.G., de la care a cumpărat câte o porcină, răsplătindu-se cu câte o 
bancnotă de 100 dolari SUA falşi. Colegiul penal al Curţii de Apel a Republicii Moldova a considerat că 
instanţa de fond a încadrat greşit acţiunile lui S.R. în baza alin.(2) art.84 CP RM din 1961, ca punere în 
circulaţie a banilor falşi în mod repetat. Instanţa superioară a explicat că indicele „repetat” nu-i poate fi 
incriminat lui S.R., deoarece intenţia lui a fost îndreptată spre punerea în circulaţie a 300 dolari SUA falşi [42]. 
Nu putem decât să ne raliem acestui punct de vedere, luând în consideraţie că, potrivit alin.(1) art.30 CP RM, 
se consideră infracţiune prelungită fapta săvârşită cu intenţie unică, caracterizată prin două sau mai multe 
acţiuni infracţionale identice, comise cu un singur scop, alcătuind în ansamblu o infracţiune. 

Sub un alt aspect, este necesar de menţionat că în legile penale ale altor state, în afară de fabricare şi 
punere în circulaţie, manipularea infracţională a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false cunoaşte şi alte 
modalităţi normative: 

– păstrarea (în scopul punerii în circulaţie) (conform alin.(2) art.282 al Codului penal român din 1968 [43]; 
art.202 al Codului penal al Armeniei [44]; art.221 al Codului penal al Republicii Belarus [45]; art.199 al 
Codului penal al Ucrainei [46] etc.);  

– procurarea (în scopul punerii în circulaţie) (conform art.199 al Codului penal al Ucrainei; §166 al 
Codului penal al Danemarcei [47]; §174 al Codului penal al Norvegiei [48] etc.); 

– transportarea, expedierea, introducerea pe teritoriul statului (în scopul punerii în circulaţie) (conform 
art.199 al Codului penal al Ucrainei) etc. 

Cum ar trebui calificate asemenea acţiuni în baza legii penale a Republicii Moldova? Răspunsul la această 
întrebare ni-l sugerează explicaţia din pct.5 al Hotărârii Plenului Judecătoriei Supreme a Federaţiei Ruse „Cu 
privire la practica judiciară în cauzele legate de fabricarea sau punerea în circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor 
de valoare false”, nr.2 din 28.04.1994: „Procurarea banilor sau titlurilor de valoare, care cu bună-ştiinţă sunt false, 
în scopul punerii acestora în circulaţie, trebuie calificată conform art.30 şi 186 CP FR” [49]. Totuşi, instanţa 
supremă rusă nu este suficient de explicită în privinţa etapei activităţii infracţionale în cazul infracţiunii 
prevăzute la art.186 „Fabricarea sau punerea în circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false” din 
Codul penal al Federaţiei Ruse: pregătirea de infracţiune (alin.(1) art.30 CP FR); tentativa de infracţiune 
(alin.(3) art.30 CP FR). 

În opinia noastră, în raport cu infracţiunea prevăzută la art.236 CP RM (în modalitatea de punere în 
circulaţie), trebuie privite ca forme ale pregătirii păstrarea, procurarea, transportarea sau expedierea banilor 
falşi sau a titlurilor de valoare false (în scopul punerii în circulaţie). Deoarece nici una din aceste acţiuni nu 
presupune începerea executării punerii în circulaţie, optăm pentru soluţia pregătirii de infracţiune (nu pentru 
cea a tentativei de infracţiune). Această ipoteză a noastră îşi găseşte confirmare în una din explicaţiile din 
pct.7 al Hotărârii Plenului nr.23/2001: „Păstrarea banilor falşi în scopul punerii lor în circulaţie urmează a fi 
încadrată ca pregătire de punere în circulaţie”.  

Respectând această recomandare, Colegiul penal al Curţii de Apel Bender, în decizia sa din 9.12.2008, a 
reţinut că I.B. a săvârşit, printre altele, infracţiunea prevăzută la art.26 şi la lit.c) alin.(2) art.236 CP RM. În 
fapt, I.B., urmărind scopul punerii în circulaţie a banilor falşi în proporţii mari, a păstrat în automobilul său şi 
în casa sa, care se aflau în satul Işnovăţ, raionul Ialoveni, valută străină falsă, utilizată pentru efectuarea 
plăţilor, în proporţii mari [50]. 

În ce priveşte trecerea peste frontiera vamală a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false, considerăm că 
nu este aplicabil art.248 CP RM. O asemenea faptă nu atrage răspundere, pentru că banii falşi sau titlurile de 
valoare false nu se specifică printre obiectele materiale cu calităţi speciale, nominalizate la alin.(2)-(4) 
art.248 CP RM. De asemenea, noţiunea „mărfuri, obiecte şi alte valori”, utilizată în alin.(1) art.248 CP RM 
nu se referă la banii falşi sau la titlurile de valoare false. Din aceste considerente, recomandăm legiuitorului 
completarea alin.(2) art.248 CP RM, astfel încât şi banii falşi, precum şi titlurile de valoare false, să poată fi 
catalogate ca obiect material al contrabandei. 
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Este posibil ca altă persoană, decât cea care va pune în circulaţie banii falşi sau titlurile de valoare false, 
să realizeze deţinerea, procurarea, transportarea sau expedierea banilor falşi sau a titlurilor de valoare false. 
Prezintă relevanţă poziţia lui K.A. Kocetov, care afirmă că „curierul este persoana exercitând funcţiile de 
păstrare şi transportare a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false către distribuitorul cu amănuntul al 
acestora” [51]. La rândul său, H.A. Asatrean relevă: „Curierul este acea persoană care, datorită ocupaţiei 
sale, întreprinde adesea deplasări prin ţară, exercită funcţiile de păstrare şi transportare a banilor falşi sau a 
titlurilor de valoare false către distribuitorul cu amănuntul al acestora (însoţitoarele de bord, lucrătorii 
feroviari, şoferii de cursă lungă etc.)” [52]. Traducând în termenii dreptului penal, putem afirma că cei care 
păstreză, procură, transportă sau expediază banii falşi sau titlurile de valoare false (alţii decât cei care îi vor 
pune în circulaţie, precum şi alţii decât cei care i-au fabricat), îndeplinesc rolul de complici la punerea în 
circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false. Deci, urmează a fi traşi la răspundere în conformitate 
cu alin.(5) art.42 şi art.236 CP RM. 

Finalizând analiza laturii obiective a infracţiunii specificate la art.236 CP RM, consemnăm că infracţiunea 
în cauză este o infracţiune formală. 

Aşa cum se desprinde din pct.5 al Hotărârii Plenului nr.23/2001, în modalitatea de fabricare, infracţiunea 
analizată se consideră consumată din momentul confecţionării chiar şi a unui singur exemplar al banilor falşi 
sau al titlurilor de valoare false, indiferent dacă făptuitorul a reuşit sau nu să le pună în circulaţie. Procurarea 
materialelor pentru fabricarea banilor falşi sau a titlurilor de valoare false trebuie calificată ca pregătire la 
infracţiunea de la art.236 CP RM, cu condiţia că, din punctul de vedere al calităţii acestor materiale, să fie 
posibilă fabricarea cu ajutorul lor a unor specimene false, având o asemănare considerabilă cu banii falşi sau 
cu titlurile de valoare false. Ca tentativă de fabricare a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false trebuie 
calificată acţiunea îndreptată nemijlocit spre realizarea unei astfel de fabricări, dacă, din cauze independente 
de voinţa făptuitorului, acesta nu reuşeşte să obţină o asemănare considerabilă cu banii autentici sau cu 
titlurile de valoare autentice. 

În acord cu pct.7 al Hotărârii Plenului nr.23/2001, în modalitatea de punere în circulaţie, infracţiunea, 
prevăzută la art.236 CP RM se consideră consumată din momentul transmiterii chiar şi a unui exemplar de 
bani falşi sau de titluri de valoare false. Precizăm că, în dependenţă de valoarea nominală de pe produsul 
fabricat şi de numărul de falsuri, este posibil să opereze prevederea de la alin.(2) art.14 CP RM: „Nu 
constituie infracţiune acţiunea sau inacţiunea care, deşi formal, conţine semnele unei fapte prevăzute de 
prezentul Cod, dar, fiind lipsită de importanţă, nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracţiuni”. 

Ca tentativă de punere în circulaţie trebuie calificată acţiunea îndreptată nemijlocit spre punerea în circulaţie, 
dacă, din cauze independente de voinţa făptuitorului, acesta nu reuşeşte să pună în circulaţie banii falşi sau 
titlurile de valoare false. 

De exemplu, la 23.03.2007, B.N., director al filialei băncii comerciale „Moldinconbank” S.A. din or.Rezina, 
a eliberat şoferului-încasator al băncii suma de 3600 euro cu semne de falsificare, dându-i indicaţie verbală 
să pună în circulaţie aceste falsuri în or.Şoldăneşti. Banii falşi au fost descoperiţi de controlorul-casier al 
filialei băncii comerciale „Banca de Economii” S.A. din or.Şoldăneşti, în timp ce şoferul-încasator încerca 
să-i pună în circulaţie [53]. După cum rezultă din această speţă, banii falşi nu au ajuns în stăpânirea victimei. 
Deci, de vreme ce, din cauze independente de voinţa făptuitorului, nu s-a reuşit punerea în circulaţie a acestora, 
cele săvârşite urmează a fi calificate în baza art.27 şi 236 CP RM. 

Iată de ce sprijinim motivaţiile din practica judiciară, din care se desprinde că nu poate fi acceptată soluţia 
iniţială de calificare aparţinând instanţei de fond, că cele săvârşite reprezintă tentativă la infracţiunea prevăzută 
la art.236 CP RM: „Punerea în circulaţie a banilor falşi se consideră infracţiune consumată din momentul 
punerii acestora în circulaţie. Faptul că inculpatul i-a transmis chelnerului 50 dolari SUA, ştiind că bancnota 
este falsă, constituie o acţiune de punere în circulaţie a banilor falşi” [54]; „Atât V.G., cât şi V.L. ştiau că 
banii transmişi sunt falşi, şi dreptul de posesie asupra acestora aparţinea deja unei alte persoane. De aceea, în 
situaţia dată, acţiunile lui V.G. şi V.L. constituie o infracţiune consumată. Din aceste considerente, hotărârea 
primei instanţe urmează să fie casată” [55]. 

Are dreptate B.V. Voljenkin când afirmă: „Descoperirea falsului în situaţia, când se încearcă a fi puşi în 
circulaţie banii falşi sau titlurile de valoare false, constituie tentativă de punere în circulaţie. Însă, dacă, în afară 
de aceasta, făptuitorul a fabricat banii falşi sau titlurile de valoare false în scopul punerii lor în circulaţie, 
răspunderea se aplică pentru infracţiunea consumată de fabricare în scopul punerii în circulaţie” [56]. Să nu 
uităm că în dispoziţia art.236 CP RM sunt descrise două modalităţi ale aceleiaşi infracţiuni, nu două infracţiuni 

 141



STUD I A  UN IVERS I TAT I S  

Revist= [tiin\ific= a Universit=\ii de Stat din Moldova, 2009, nr.3(23) 
 

distincte. De aceea, având la bază aceeaşi intenţie infracţională, fabricarea şi punerea în circulaţie nu pot 
forma concursul de infracţiuni. În consecinţă, dacă aceeaşi persoană fabrică banii falşi sau titlurile de valoare 
false, iar apoi – în contextul aceleiaşi intenţii infracţionale – le pune în circulaţie, consumarea infracţiunii se 
atestă în momentul fabricării. Punerea în circulaţie semnifică epuizarea infracţiunii, depăşind cadrul suficient 
al laturii obiective. 

În altă ordine de idei, în pct.8 al Hotărârii Plenului nr.23/2001, se arată: „... dobândirea ilegală a averii 
străine în rezultatul ... punerii în circulaţie a banilor falşi se înglobează în această normă (se are în vedere 
art.84 CP RM din 1961, care corespunde cu art.236 CP RM – n.a.) şi nu mai necesită o calificare suplimentară 
ca sustragere”. În alţi termeni, se sugerează că trecerea în posesia făptuitorului a bunurilor străine, în rezultatul 
punerii în circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false, se cuprinde de componenţa de infracţiune 
de la art.236 CP RM şi nu necesită o calificare suplimentară ca escrocherie. În mod similar, consumul 
serviciilor străine, în rezultatul punerii în circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false, nu necesită 
calificare suplimentară potrivit art.196 CP RM (dacă valoarea serviciilor se exprimă în proporţii mari). 

În practica judiciară, în vederea motivării soluţiilor pronunţate, se invocă explicaţia conţinută la pct.8 al 
Hotărârii Plenului nr.23/2001: „Instanţa de fond a constatat că ambii inculpaţi erau conştienţi că, prin cumpărare, 
introduc în circulaţie bani falşi. Din punct de vedere juridic, aceste circumstanţe au fost apreciate greşit de 
către prima instanţă, precum şi de către instanţa de apel, ca sustragere prin escrocherie... Punerea în circulaţie 
a banilor falşi, în cazul dat a valutei străine false... este un element al infracţiunii prevăzute la art.84 CP RM 
din 1961” [57]; „Faptul că inculpaţii, punând în circulaţie bani falşi, înşelau personalul unităţilor de comerţ, 
deci efectuau acţiuni de escrocherie, nu pot fi calificate în baza art.122 CP RM din 1961, ca escrocherie. 
Aceasta deoarece acţiunile de înşelăciune ori abuz de încredere sunt acţiuni cuprinse în latura obiectivă a 
infracţiunii prevăzute la art.84 CP RM din 1961. Dobândirea ilegală a averii străine în urma fabricării ori 
punerii în circulaţie a banilor falşi se înglobează în această normă, şi această dobândire nu necesită o calificare 
suplimentară ca sustragere” [58]. 

Este consemnabil că explicaţia din pct.8 al Hotărârii Plenului nr.23/2001 îşi găseşte corespondent în pct.7 
al Hotărârii Plenului Judecătoriei Supreme a Federaţiei Ruse „Cu privire la practica judiciară în cauzele 
legate de fabricarea sau punerea în circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false”, nr.2 din 
28.04.1994. În acelaşi timp, se deosebeşte de explicaţia din pct.13 al Hotărârii normative a Plenului 
Judecătoriei Supreme a Republicii Kazahstan „Cu privire la unele probleme ale calificării infracţiunilor în sfera 
activităţii economice”, nr.2 din 18.06.2004: „Dacă punerea în circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor de 
valoare false e săvârşită în scopul folosirii lor ca mijloace de înşelăciune la luarea ilegală a bunurilor străine, 
cele săvârşite urmează a fi calificate potrivit art.177 şi 206 din Codul penal al Republicii Kazahstan (adică 
drept escrocherie şi fabricare sau punere în circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false – n.a.). 

O opinie similară cu cea exprimată în ultima din hotărârile explicative sus-menţionate este susţinută în 
literatura de specialitate [59]. 

Nu putem susţine această opinie. Calitatea banilor şi titlurilor de valoare de a fi mijloace de plată este o 
calitate juridică, pe care le-o atribuie statul sau un alt emitent. Deloc întâmplător, de exemplu, la art.4 al Legii 
cu privire la bani se stabileşte: „Toate persoanele fizice şi juridice sunt obligate să primească fără nici o 
restricţie semnele băneşti legale ale Republicii Moldova”. Cei care pun în circulaţie banii falşi sau titlurile de 
valoare false cunosc despre această obligaţie, pretinzând că sunt autentice falsurile pe care le pun în circulaţie. 
Cei cărora li se transmit banii falşi sau titlurile de valoare false consideră că îşi execută respectiva obligaţie. 
În reprezentarea lor (care nu corespunde realităţii), ceea ce li se transmite exprimă adevărul, calitate atribuită de 
emitenţii competenţi. 

Tocmai de aceea, punerea în circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false se exprimă mai cu 
seamă în achitarea contravalorii unui bun sau serviciu. Astfel, este imitată funcţia banilor autentici sau a tit-
lurilor de valoare autentice. Fireşte, în asemenea cazuri întotdeauna se cauzează daune materiale. Însă, aceste 
daune materiale se datorează exclusiv folosirii însuşirilor funcţionale ale banilor autentici sau ale titlurilor de 
valoare autentice, pe care le imită făptuitorul. În aceste condiţii, este parte a unui întreg obţinerea de către 
făptuitor a contraprestaţiei sub formă de bunuri sau servicii, ca urmare a punerii în circulaţie a banilor falşi 
sau a titlurilor de valoare false. Această contraprestaţie nu este decât o complinire a prestaţiei pe care o oferă 
făptuitorul. Dacă nu există cumpărare, nu există nici vânzare. Vânzarea-cumpărarea este un proces unitar, nu 
două procese de sine stătătoare. 
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În ipoteza examinată, există concurenţa dintre o parte şi un întreg: partea este art.190 sau 196 CP RM; 
întregul este art.236 CP RM. În concluzie, trecerea în posesia făptuitorului a bunurilor străine, în rezultatul 
punerii în circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false, se va califica numai conform art.236 CP RM. 
Nu va fi necesară calificarea suplimentară ca escrocherie. Consumul serviciilor străine, în rezultatul punerii 
în circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false, nu va necesita calificare suplimentară potrivit 
art.196 CP RM. 

Latura subiectivă a infracţiunii prevăzute la art.236 CP RM se caracterizează prin intenţie. După cum 
rezultă din pct.2 al Hotărârii Plenului nr.23/2001, lipsa intenţiei exclude răspunderea penală pentru infracţiunea 
de fabricare sau punere în circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false. În acest sens, prezintă interes 
următoarea speţă: conform deciziei Colegiului penal al Curţii de Apel al Republicii Moldova, I.L. şi V.T. au 
fost recunoscuţi vinovaţi pentru punerea în circulaţie a unei bancnote de 50 dolari SUA falşi la 14.01.1998 în 
magazinul „M.Ţurcanu”, ce se află pe teritoriul vamei Leuşeni. În recurs s-a menţionat că I.L. şi V.T. nu au 
ştiut că bancnota era falsă şi că nu au fost constatate probe despre punere intenţionată în circulaţie a bancnotei 
false. Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, examinând recursul, a ajuns la concluzia 
că referinţa instanţei de apel la declaraţiile martorilor şi la concluzia expertului sunt neconvingătoare. Ele nu 
confirmă intenţia condamnaţilor de a pune în circulaţie bancnota falsă [60]. 

La concret, infracţiunea de fabricare sau punere în circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false 
este săvârşită cu intenţie directă. Aceasta înseamnă că făptuitorul îşi dă seama de fabricarea sau punerea în 
circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false şi doreşte săvârşirea acestei acţiuni prejudiciabile. 

La modalitatea normativă de fabricare, este obligatorie stabilirea scopului special – scopul punerii în circu-
laţie. Prezenţa oricărui alt scop exclude răspunderea în conformitate cu art.236 CP RM. Astfel, într-o speţă din 
practica judiciară rusă, s-a considerat că Borisov a fabricat cambia falsă nu pentru a o pune în circulaţie, dar 
pentru a o pune în materialele cauzei penale, în locul cambiei pe care a extras-o din aceste materiale. Ca urmare, 
Borisov a fost condamnat conform art.327 din Codul penal al Federaţiei Ruse (corespunde cu art.361 CP RM). 
Deşi iniţial s-a considerat că a săvârşit infracţiunea prevăzută la art.186 din Codul penal al Federaţiei Ruse 
(corespunde cu art.236 CP RM) [61].  

Considerăm necesar să facem o precizare în legătură cu această speţă. În cazul relatat, o cambie falsă a 
fost substituită printr-o altă cambie, şi ea falsă. De aceea, în conjunctura legislaţiei penale autohtone, este 
plauzibilă aplicarea art.361 CP RM. Aceasta pentru că documentul substituent fals, pe care l-a fabricat şi l-a 
folosit Borisov, este un document oficial fals, care acordă drepturi sau eliberează de obligaţii [62]. Nu 
aceeaşi soluţie de calificare s-ar reţine, dacă o cambie autentică ar fi fost substituită printr-o cambie falsă. În 
acest caz, ar fi existat toate condiţiile pentru a atesta prezenţa scopului de punere în circulaţie. Or, aşa cum 
rezultă din art.157-159 ale Codului de procedură penală al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul 
Republicii Moldova la 14.03.2003 [63], banii sau titlurile de valoare, reprezentând mijloace materiale de 
probă (şi care se consideră eronat a fi autentice), se vor transmite spre păstrare instituţiilor BNM. Deci, există 
posibilitatea ca, în cele din urmă, falsurile respective să nimerească în circuitul oficial. Iată de ce, într-o 
asemenea ipoteză, calificarea va trebui efectuată în baza art.236 CP RM. 

Cât priveşte motivul infracţiunii prevăzute la art.236 CP RM, în cele mai frecvente cazuri acesta îl constituie 
interesul material. În acest plan, E.F. Cerkaşin distinge două ipoteze: 1) interesul material, presupunând pro-
curarea băuturilor alcoolice, a unor bunuri nu prea scumpe etc. de către adolescenţi sau persoane degradate; 
2) interesul material, presupunând asigurarea unei surse de venituri [64]. 

Cu toate acestea, nu excludem că şi altele pot fi motivele infracţiunii prevăzute la art.236 CP RM: 
năzuinţa de subminare a economiei unei ţări; năzuinţa de a testa vigilenţa celor care verifică autenticitatea 
banilor sau titlurilor de valoare; teribilismul etc. Până la urmă, motivul infracţiunii, indiferent care este, nu 
influenţează asupra calificării infracţiunii de fabricare sau punere în circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor 
de valoare false. El poate fi însă luat în consideraţie la individualizarea pedepsei. 

Subiectul infracţiunii prevăzute la art.236 CP RM este, în primul rând, persoana fizică responsabilă care 
la momentul săvârşirii infracţiunii a atins vârsta de 16 ani. Folosirea situaţiei de serviciu la săvârşirea 
fabricării sau punerii în circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false necesită calificare suplimentară 
în baza art.327 sau 335 CP RM. 

În al doilea rând, subiectul infracţiunii prevăzute la art.236 CP RM este persoana juridică (cu excepţia 
autorităţii publice). De notat că, pentru fapte infracţionale similare, persoanele juridice sunt trase la 
răspundere conform legilor penale ale Olandei [65], Japoniei [66], Chinei [67] etc. 
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Este necesar a menţiona că persoana are calitatea de subiect al infracţiunii specificate la art.236 CP RM în 
oricare din următoarele ipoteze: 

1) persoana doar a fabricat banii falşi sau titlurile de valoare false; 
2) persoana nu a fabricat banii falşi sau titlurile de valoare false, dar, în virtutea circumstanţelor – 

intenţionat, din imprudenţă sau fără vinovăţie – a devenit posesorul unor asemenea bani sau titluri de valoare şi, 
conştientizând falsitatea lor, le-a pus în circulaţie; 

3) persoana a fabricat şi a pus în circulaţie banii falşi sau titlurile de valoare false. 
Practic, aceleaşi ipoteze sunt nominalizate în pct.6 al Hotărârii Plenului nr.23/2001. De aceea, pune în 

gardă soluţia de calificare ce rezultă din următoarea speţă: „Fiind interogat la ancheta preliminară... M.C. a 
declarat că bancnota falsă de 50 de lei a primit-o la piaţă pentru obiectele vândute. Peste o perioadă de timp, 
a vrut să achite cu ea la magazin pentru produse alimentare. Însă, vânzătorul nu a primit-o pe motiv că este 
falsă. Apoi cu această bancnotă a procurat de la I.V. vin, neatenţionându-l că e falsă... În cauză s-a stabilit cu 
certitudine că bancnota falsă de 50 de lei a fost pusă în circulaţie de o altă persoană fără participarea şi 
acordul lui M.C. Ultimul, însă, ştiind că bancnota este falsă, a efectuat cumpărături de la I.V. Colegiul penal 
al Curţii de Apel (a Republicii Moldova – n.a.) a considerat că acţiunile lui M.C. urmează a fi corect 
încadrate în baza alin.(1) art.122 CP RM din 1961, ca însuşire a avutului proprietarului prin înşelăciune” [68]. 

Bineînţeles, nu putem fi de acord cu o asemenea soluţie. Nu poate fi calificată ca escrocherie aşa-numita 
„punere în circulaţie subsecventă”, atestată în cea de-a doua ipoteză pe care am consemnat-o mai sus. Or, 
legiuitorul nu face nici o excepţie în privinţa oportunităţii răspunderii persoanelor care nu au fabricat banii 
falşi sau titlurile de valoare false, dar care le-au pus în circulaţie, deşi au conştientizat falsitatea lor. Numai la 
individualizarea pedepsei, stabilite pentru infracţiunea prevăzută la art.236 CP RM, pot conta astfel de împre-
jurări cum sunt: 

1) făptuitorul a) doar a fabricat, b) doar a pus în circulaţie, c) a fabricat şi a pus în circulaţie banii falşi sau 
titlurile de valoare false; 

2) făptuitorul – care nu a fabricat banii falşi sau titlurile de valoare false, a devenit posesorul acestora  
a) intenţionat, b) din imprudenţă, c) fără vinovăţie – după care i-a pus în circulaţie. 

Oricum, în oricare din aceste situaţii, aplicabil va fi art.236 CP RM, nu art.190 sau 196 CP RM. 
În conformitate cu alin.(2) art.236 CP RM, răspunderea penală se agravează în cazul în care fabricarea 

sau punerea în circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false e săvârşită: 
– de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală (lit.b)); 
– în proporţii deosebit de mari (lit.c)). 
Pentru studiul de faţă prezintă un mai mare interes analiza celei de-a doua circumstanţe agravante specifi-

cate mai sus. Astfel, cât priveşte formula „în proporţii deosebit de mari” (utilizată la lit.c) alin.(2) art.236 CP 
RM), aceasta desemnează nu urmările prejudiciabile ale infracţiunii, ci obiectul material (produsul) infracţiunii. 
Se are în vedere că valoarea banilor falşi sau a titlurilor de valoare false, la momentul săvârşirii infracţiunii, 
depăşeşte 5000 unităţi convenţionale. Astfel, de exemplu, într-o speţă s-a stabilit că I.B. a păstrat în diferite 
locuri, în scopul punerii în circulaţie, valută falsă care, conform cursului valutar al BNM, la momentul săvâr-
şirii faptei constituia 4 183 258 lei [69].  

Se va aplica alin.(1) art.236 CP RM în cazul în care nu este depăşită această limită, inclusiv în cazul în 
care parametrii valorici ai obiectului material al infracţiunii (ai produsului ei) se exprimă în proporţii mari. 

Suntem de acord cu V.A. Sergheev care menţionează că, în ipoteza obiectului material (produsului) infrac-
ţiunii de fabricare sau punere în circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false, parametrii valorici 
trebuie calculaţi reieşind nu din valoarea reală a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false (valoare care este 
egală cu zero), dar din valoarea nominală a acestora [70]. De menţionat că, în acord cu art.387 al Codului 
penal al Spaniei, în cazul infracţiunii de fabricare sau punere în circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor de 
valoare false, la calcularea valorii banilor falşi sau a titlurilor de valoare false se are în vedere valoarea nomi-
nală a acestora [71]. 

Sunt întemeiate aceste poziţii. Or, potrivit art.5 al Legii cu privire la bani, leul se pune în circulaţie fiind 
asigurat deplin de activele BNM, de masa de mărfuri şi de serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova, 
de activele agenţilor economici din ţară aflate peste hotare. Tocmai din aceste considerente, valoarea nominală 
a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false este echivalentă cu valoarea nominală a banilor autentici sau a 
titlurilor de valoare autentice, pe care le-au imitat. Oricare altă interpretare ar fi arbitrară şi, de aceea, ar 
contraveni legii. 

 144



Seria “{tiin\e sociale” 

Drept ISSN 1857-2081 
 

Referinţe: 

1. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. - Москва: Статут, 2005, c.45. 
2. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков от 20 апреля 1929 г. // Сборник действующих 

договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. VII. - Москва, 
1933, c.15-17. 

3. Informaţie operativă privind starea infracţională pe teritoriul Republicii Moldova în perioada a 12 luni a anului 2007 
// www.mai.gov.md/tabele-statist-pre/tabel_2007/; Informaţie operativă privind starea infracţională pe teritoriul 
Republicii Moldova în perioada a 10 luni a anului 2008 // www.mai.gov.md/tabele-statist-pre/tabel_noiembrie 2008/ 

4. Culegere de hotărâri ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie (mai 1974-iulie 2002). - Chişinău, 2002, p.297-299. 
5. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 1999. - Nr.16-18. 
6. Клепицкий И.А. Op. cit., p.112. 
7. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 1993. - Nr.3. 
8. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 1999. - Nr.133-134. 
9. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 2003. - Nr.215-217. 
10. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 1998. - Nr.5. 
11. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 1999. - Nr.1-2. 
12. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 2000. - Nr.147-148. 
13. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 2000. - Nr.157-159. 
14. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 2001. - Nr.104-105. 
15. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 2001. - Nr.104-105. 
16. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 2001. - Nr.131-132. 
17. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 2001. - Nr.131-132. 
18. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 2004. - Nr.189-192. 
19. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 2005. - Nr.77-79. 
20. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 2005. - Nr.113-115. 
21. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 2006. - Nr.79-82. 
22. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 2006. - Nr.120-123. 
23. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 2007. - Nr.171-174. 
24. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 2007. - Nr.188-191. 
25. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 2008. - Nr.204-205. 
26. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 1998. - Nr.27-28. 
27. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 2007. - Nr.32-35. 
28. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 2005. - Nr.67-68. 
29. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 1999. - Nr.22-23; Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 2007. - 

Nr.117-126BIS. 
30. Петрянин А.В. Ответственность за изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг: Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - Нижний Новгород, 2003, c.6. 
31. Сергеев В.А. Изготовление и сбыт поддельных денег, ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных 

документов: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук. - Ростов-на-Дону, 2004, c.8. 

32. Черкашин Е.Ф. Проблемы квалификации изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг: 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - Екатеринбург, 2008, 
c.23-24. 

33. Батычко В.Т. Уголовное право. Общая и особенная части. - Таганрог: ТГРУ, 2006, c.152. 
34. Reşetnicov A. Natura juridică a produsului infracţiunii // Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis”. Seria 

„Ştiinţe sociale”. - 2007. - Nr.6. - P.185-191. 
35. Ibidem. 
36. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Под ред. Б.Т. Разгильдиева, А.Н. Красикова. - 

Саратов, 2000, р.289. 
37. Пономарева Н.С. Уголовно-правовые меры борьбы с изготовлением и сбытом поддельных денег (фальши-

вомонетничеством): Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - 
Москва, 2007, р.8. 

38. Уголовное право Турции / Под ред. Н.Сафарова и Х.Аджара. - Санкт-Петербург: Юридический Центр Пресс, 2003. 
39. Асатрян Х.А. Расследование и раскрытие фальшивомонетничества, совершенного организованными 

преступными группами: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук. - Иркутск, 2008, р.14. 

40. Procuratura Generală. Comunicat de presă // www.procuratura.md/md/com/1211/1/2421/ 

 145

http://www.mai.gov.md/tabele-statist-pre/tabel_2007/
http://www.mai.gov.md/tabele-statist-pre/tabel_2007/


STUD I A  UN IVERS I TAT I S  

Revist= [tiin\ific= a Universit=\ii de Stat din Moldova, 2009, nr.3(23) 
 

 146

41. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан, №2 от 18 июня 2004 г. «О некоторых 
вопросах квалификации преступлений в сфере экономической деятельности» // www.supcourt.kz 

42. Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel a Republicii Moldova nr.1a-202/99 din 7.12.1999 // Curtea de Apel. 
Culegere de practică judiciară (aprilie 1999-mai 2000). - Chişinău, 2000, p.153-154. 

43. Codul penal al României // Buletinul Oficial. - 1968. - Nr.79-79bis. 
44. Уголовный кодекс Республики Армения // www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus 
45. Уголовный кодекс Республики Беларусь / Под ред. Б.В. Волженкина - Санкт-Петербург: Юридический 

Центр Пресс, 2001. 
46. Кримiнальний кодекс України // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=2341%2D14 
47. Уголовный кодекс Дании / Под ред. С.С. Беляева. - Санкт-Петербург: Юридический Центр Пресс, 2001. 
48. Уголовное законодательство Норвегии / Под ред. Ю.В. Голика. - Санкт-Петербург: Юридический Центр 

Пресс, 2003. 
49. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, №2 от 28 апреля 1994 г. «О судебной 

практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» (в редакции постановлений 
Пленума от 17 апреля 2001 г. №1 и от 6 февраля 2007 г. №7) // www.vsrf.ru/print_page.php?id=925 

50. Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Bender din 9.12.2008. Dosarul nr.1a-112/2008 // http://cabender.justice.md 
51. Кочетов К.А. Теоретические и практические проблемы расследования фальшивомонетничества: Авторе-

ферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - Калининград, 2006, c.17. 
52. Асатрян Х.А. Op. cit., p.16. 
53. Procuratura Generală. Comunicat de presă // www.procuratura.md/md/newslst/1211/1/2327/ 
54. Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel a Republicii Moldova nr.1a-57/98 din 18.06.1998 // Curtea de Apel. 

Culegere de practică judiciară (august 1996-aprilie 1999). - Chişinău: Garuda-Art, 1999, p.137. 
55. Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel a Republicii Moldova nr.1a-168/98 din 24.12.1998 // Curtea de Apel. 

Culegere de practică judiciară (august 1996-aprilie 1999). - Chişinău: Garuda-Art, 1999, p.137-138. 
56. Волженкин Б.В. Экономические преступления. - Санкт-Петербург: Юридический Центр Пресс, 1999, c.175. 
57. Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel a Republicii Moldova nr.1ca-13/2002 din 12.02.2002 // Moldlex; Revista 

erorilor judiciare depistate în cadrul judecării cauzelor penale în recurs ordinar de către Curtea Supremă de Justiţie 
pe parcursul anului 2002 // Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova. - 2003. - Nr.4. - P.12-14. 

58. Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel a Republicii Moldova nr.1ca-142/2001 din 13.11.2001 // Moldlex 
59. A se vedea. de exemplu: Волженкин Б.В. Op. cit., p.175. 
60. Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel a Republicii Moldova nr.1c/a-41/99 din 27.04.1999 // Moldlex 
61. Определение №48-002-117 по делу Борисова и др. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 

2003. - №3. - C.16-17. 
62. Mai multe despre caracteristicile noţiunii „document oficial” a se vedea în: Reşetnicov A. Accepţiunea juridico-

penală a noţiunii „document oficial” // Revista Naţională de Drept. - 2008. - Nr.2. - P.35-42. 
63. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 2003. - Nr.104-110. 
64. Черкашин Е.Ф. Op. cit., p.27. 
65. Уголовный кодекс Голландии / Под ред. Б.В. Волженкина.- Санкт-Петербург: Юридический Центр Пресс, 2001. 
66. Уголовный кодекс Японии / Под ред. А.И. Коробеева. - Санкт-Петербург: Юридический Центр Пресс, 2002. 
67. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / Под ред. А.И. Коробеева. - Санкт-Петербург: Юриди-

ческий Центр Пресс, 2001. 
68. Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel a Republicii Moldova nr.1a-55/2000 din 9.03.2000 // Curtea de Apel. 

Culegere de practică judiciară (aprilie 1999-mai 2000). - Chişinău, 2000, p.152-153. 
69. Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Bender din 9.12.2008. Dosarul nr.1a-112/2008 // http://cabender.justice.md 
70. Сергеев В.А. Op. cit., p.10. 
71. Уголовный кодекс Испании / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Ф.М. Решетникова. - Москва: Зерцало, 1998. 

 
Prezentat la 31.03.2009 

 
 



Seria “{tiin\e sociale” 

Drept   ISSN 1857-2081 
 

PREVENŢIA VICTIMOLOGICĂ LA MINORI 
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Nous analysons la place des victimes chez les mineurs dans les actes criminels. Nous développons cette recherche 

par trois grands thèmes: 1) la place de la victime dans le système de victimité chez les mineurs; 2) les modalités de 
prévention de la victimisation chez les mineurs; 3) le suicide des jeunes par la phénoménologie et ses causes. 

 
 
Victimitatea poate fi ridicată sau scăzută, în dependenţă de mijloacele utilizate în acest scop. Printre mij-

loacele victimologice de prevenţie ar fi: 
 instruirea persoanelor minore (cum să se comporte în cazuri concrete); 
 lărgirea nivelului de apărare a persoanelor care riscă să devină victime (de exemplu, a celor defavo-

rizate social); 
 informarea persoanelor în ce priveşte situaţiile victimogene, pentru a le evita; 
 apărarea şi resocializarea victimelor infracţiunilor; 
 discuţii cu părinţii, educatorii, pedagogii, elevii privind comportamentul acestora în unele situaţii suspecte.  
Profesorul-criminolog Dayana Rassel a cercetat victimitatea în cazul violului şi a stabilit că: 
 persoanele cumsecade nu pot fi victime ale violului; 
 dacă persoana nu permite, atunci ea nu va fi violată; 
 violează, la general, oamenii bolnavi. 
Prevenirea victimizării se face printr-un larg spectru de modalităţi: organisme nonguvernamentale; pub-

licarea informaţiilor în reviste sau palete, emisiuni radio şi televizate, mass-media etc. În unele state se ţin 
lecţii privind lupta contra criminalităţii şi modalităţile de apărare. Încă de la grădiniţă minorii sunt avertizaţi 
să nu converseze cu străinii şi, cu atât mai mult, să nu meargă undeva cu persoane necunoscute. Doritorii pot 
lua cursuri de autoapărare. 

Există autoapărare activă, exercitată de către însăşi victimă, şi autoapărare pasivă, exercitată de către terţe 
persoane. 

Prin prevenire victimologică înţelegem, deci, ansamblul măsurilor statale şi sociale dirijate spre prevenirea 
criminalităţii prin scăderea riscului populaţiei şi a unor grupuri de persoane de a deveni victime ale actelor 
criminale. 

Foarte importantă este şi profilaxia victimologică în cazul infracţiunilor ce atentează la persoană, sănătatea 
acesteia, patrimoniu.  

Prevenţia poate fi individuală sau generală. 
Printre recomandările de prevenţie a victimizării se recomandă, de exemplu, luarea măsurilor de precauţie 

în cazul în care persoana se află într-o localitate străină sau s-a pierdut. Din punct de vedere psihologic, privirea 
îndelungată asupra unei persoane poate crea o stare de conflict, pupilele se micşorează dacă persoana se află 
în stare de ură, mânie; dacă capul este înclinat înainte şi persoana vă priveşte insistent, atunci există o doză 
sporită a unui atac potenţial. Toate acestea constituie informaţii ce au scopul de prevenţie generală. 

Un rol important în evaluarea victimei minore îl are exercitarea corectă a audierii acesteia. 
Pentru a asigura succesul audierii sunt importante următoarele aspecte:  
 atitudinea celui ce efectuează audierea trebuie să fie una de respect şi profesionalism;  
 o abordare formalizată şi autoritară poate induce victimei o atitudine de complezenţă, nu una de încre-

dere şi cooperare; cu cât mai relaxantă este atmosfera, cu atât mai multe şanse există să se obţină cele mai 
relevante informaţii;  

 persoana ce efectuează audierea nu trebuie să abordeze în cadrul audierii o atitudine prea familială cu 
victima; este important însă să nu i se lase acesteia impresia că este tratată cu mai puţin respect decât celelalte 
persoane;  

 este util să se folosească ascultarea activă cu privire la răspunsurile victimei, în special în partea în care 
aceasta relatează faptele. Limbajul nonverbal al investigatorului trebuie să reflecte atenţie şi interes pentru 
ceea ce spune victima;  
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 interviatorul va oferi mereu confirmări şi încurajări verbale victimei, ca de exemplu: „..aşa.”, „da”, 
„continuă...” etc;  

 este important a se reţine că în interviurile realizate cu victimele traficului de copii sau ale exploatării 
sexuale sunt examinate aspecte sensibile, dificil de reamintit, de aceea este posibil ca victimele să nu răspundă 
repede la unele întrebări; deci, investigatorul trebuie să aibă răbdare şi să ofere timpul necesar pentru un 
astfel de răspuns;  

 relatarea victimei nu trebuie întreruptă, în special în momentul în care povesteşte prin ce a trecut. Între-
ruperile blochează coerenţa şi trebuiesc evitate.  

Care ar putea fi, deci, stările psihice cele mai frecvente în cazul minorilor victime? În primul rând, aceasta 
o constituie frica, durerea, frământările psihice şi morale. Frica este determinată de necunoaşterea situaţiei, 
de neîncrederea în forţele proprii, lipsa de informare privind ieşirea din această situaţie. Starea de frică poate 
avea diferite niveluri şi poate provoca variate consecinţe. Forma astenică a fricii poate determina fapte 
nejudecate, inactivitate. Fiind un reflex pasiv de apărare, forma respectivă paralizează voinţa victimei, ceea 
ce poate conduce la sporirea nivelului de temere [1]. Dimpotrivă, forma stenică, fiind un reflex activ de 
apărare, ridică activitatea vitală a organismului. Victima opune rezistenţă activă infractorului şi recurge în 
acest sens la diferite metode. Complexul trăirilor psihice sunt mult mai intense la minori decât la adulţi, ele 
pot fi atât de puternice, încât să provoace dereglări psihice de scurtă durată post-actului comis.  

În lume au fost create organisme naţionale al căror scop este prevenirea victimizării, precum şi acordarea 
ajutorului post-victimal victimelor.  

Legea Republicii Moldova privind drepturile copilului stabileşte statutul juridic al acestuia ca subiect 
independent, prevede asigurarea sănătăţii lui fizice şi spirituale, formarea conştiinţei civice pe baza valorilor 
naţionale şi general umane, acordă o grijă deosebită şi protecţie socială copiilor lipsiţi temporar sau permanent 
de anturajul familiei sau care se află în alte condiţii nefavorabile sau extreme. În Preambulul Legii este dec-
larat că ocrotirea de către stat şi societate a copilului, familiei şi maternităţii constituie în Republica Moldova 
o preocupare politică, socială şi economică de prim ordin. Ţinând cont de faptul că în ultimele decenii ome-
nirea trece printr-un proces de conştientizare a extinderii violenţei asupra copiilor atât în cadrul familiei, cât 
şi al instituţiilor sau comunităţilor din care fac parte, legiuitorul, în art.4 din Lege, stipulează că dreptul copi-
lului la viaţă şi inviolabilitatea fizică şi psihică este garantat. Nici un copil nu poate fi supus torturii, pedep-
selor sau tratamentelor crude, inumane sau degradante. În acelaşi spirit este formulat şi art.6 din Lege, care 
declară că statul ocroteşte inviolabilitatea persoanei copilului, protejându-l de orice formă de exploatare, 
discriminare, violenţă fizică şi psihică, neadmiţând comportarea plină de cruzime, grosolană, dispreţuitoare, 
insultele şi maltratările, antrenarea în acţiuni criminale, iniţierea în consumul de băuturi alcoolice, folosirea 
ilicită de substanţe stupefiante şi psihotrope, practicarea jocurilor de noroc, cerşetorie, incitarea sau constrân-
gerea de a practica prostituţia, antrenarea în activitatea pornografică, inclusiv din partea părinţilor sau a per-
soanelor subrogatorii legale, rudelor. Luând în calcul aceste prevederi, statul trebuie să ia toate măsurile nece-
sare pentru protejarea copilului împotriva oricaror forme de maltratare, incluzând atât stabilirea de programe 
sociale ce ţin de acordarea unui sprijin necesar copilului şi celor carora le-a fost încredinţat, precum şi urmă-
rirea penală pentru cauze de rele tratamente aplicate copilului [2].  

Articolul 12 din Legea privind drepturile copilului proclamă dreptul fiecărui copil la odihnă şi timp liber, 
dreptul de a participa la jocuri şi la activităţi recreative proprii vârstei sale, participarea la viaţa culturală şi 
artistică. În acest sens, statul stimulează şi susţine material crearea unei reţele largi de instituţii extraşcolare, 
edificii sportive, stadioane, cluburi, tabere de odihnă şi alte obiective ce contribuie la fortificarea sănătăţii 
copiilor, stabileşte înlesniri pentru frecventarea instituţiilor de cultură, învăţământ, sportive şi a bazelor de 
odihnă în timpul vacanţei. Spre regret, dreptul copilului la odihnă, timp liber, activităţi recreative etc. se 
încalcă adeseori chiar la adapostul legii şi în numele reformei sistemului educaţional. Creşterea numărului de 
ore de instruire pe zi (7 ore în şcoală şi minimum 3-4 de autopregătire acasă pentru copiii de 12-13 ani) are 
efecte negative nu doar asupra timpului liber, asupra dreptului la odihnă şi recreare a copilului, asupra parti-
cipării sale la activităţi extraşcolare, dar şi asupra sănătăţii sale fizice şi psihice. Un adult are – în acord cu 
legislaţia internă şi internaţională în domeniul muncii – obligaţia de a munci 8 ore pe zi. Aceste 8 ore presupun, 
de regulă, efectuarea aceluiaşi tip de activitate, corespunzatoare specializării profesionale. Spre deosebire de 
adult, copilul trebuie să desfăşoare în cele şapte ore şcolare activităţi foarte diferite. În acest spirit, Legea cu 
privire la drepturile copilului garantează dreptul copilului la exprimarea opiniei, la libertatea de gândire, de 
conştiinţă, religie, asociere şi reuniune paşnică. Statul garantează copilului cu discernamânt dreptul de a-şi 
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exprima liber opiniile asupra oricărei probleme care îl priveşte. Opiniile copilului sunt luate în consideraţie, 
avându-se în vedere vârsta şi gradul de maturitate. În acest scop, copilului i se dă posibilitatea de a fi audiat 
în cursul dezbaterilor judiciare sau administrative care îl privesc, fie direct, fie printr-un reprezentant sau 
organ corespunzator, în conformitate cu legislaţia (art.8). În scopul asigurării dreptului copilului la libertatea 
de exprimare, vor fi luate în consideraţie opiniile copilului care a atins vârsta de 10 ani privind: viaţa de familie; 
viaţa şcolară; justiţia juvenilă; plasamentul şi viaţa în instituţie şi alte forme de îngrijire; în procedura de 
acordare a timpului de joacă; în toate procedurile judiciare; la audienţe de judecată de divorţ, custodie, tutelă, 
adopţie, schimb de nume; depunere de bani; procese penale dacă părinţii sunt urmăriţi penal etc. [3]. 

Printre modalităţile victimizării minorilor se enumeră şi atragerea acestora în exercitarea muncilor grele. 
Printre factorii care contribuie la extinderea fenomenului de exploatare prin muncă a copilului ar fi: 

 starea de sărăcie a familiilor copiilor din stradă; 

 dezorganizarea familială (familii monoparentale, părinţi alcoolici sau aflaţi în închisoare); 

 nivelul scăzut de educaţie al părinţilor şi tutorilor, fapt ce contribuie la mentalităţi şi modele culturale 
care favorizează munca copilului; 

 lipsa formelor alternative de învăţământ pentru copiii care au abandonat şcoala; 

 mediul urban în care copiii şi, uneori, familiile acestora trăiesc, mediu caracterizat printr-un grad mai 
redus de control sau suport social faţă de mediul lor rural de provenienţă [4]. 

Relaţia dintre educaţie şi implicarea copiilor în muncă are, am putea spune, o dublă natură. Pe de o parte, 
implicarea copiilor în forme grave de muncă determină participarea redusă a acestora la procesul educaţiei, 
iar, pe de altă parte, lipsa posibilităţilor de a merge la şcoală face ca implicarea în muncă să fie singura alter-
nativă viabilă. Multe familii preferă să-şi trimită copiii la muncă, considerând că astfel ei vor dobândi abilităţi 
care le vor fi mult mai utile decât educaţia şcolară. Şcoala este percepută ca o pierdere de timp şi de bani. În 
familiile care se confruntă cu probleme socioeconomice grave educaţia este slab valorizată. 

Munca dificilă la care sunt supuşi copiii priveşte riscurile, cum ar fi oboseala accentuată; alte efecte negative 
semnalate sunt îmbolnăvirile şi accidentele suferite.  

Printre strategiile de prevenire şi eliminare a implicării copiilor în munci grele se propune: 
• organizarea unor servicii de consiliere psihologică şi îndrumare profesională adresate familiilor în dificultate, 

care să furnizeze acestora suport social în vederea depăşirii perioadelor de criză; 
• intensificarea şi diversificarea modalităţilor de informare şi sensibilizare a opiniei publice la problema-

tica privind copiii străzii angrenaţi în forme grave de muncă; 
• coordonarea la nivel naţional a eforturilor vizând lichidarea fenomenului [5]. 
Printre formele victimizării în Republica Moldova se înregistrează, îndeosebi în Chişinău, problema 

copiilor de pe stradă. Este indispensabil de a se face o clara diferenţiere a conceptului raspândit de „copii ai 
strazii”, care este o realitate diversă de „copiii de pe strada”: în Moldova nu exista „copiii strazii”, dar sunt 
„copii de pe stradă”. Ce ar însemna această diferenţă? „Copilul strazii” este cel care nu mai are nici un fel de 
legatura cu familia, este absolut singur şi traieşte o evidentă situaţie de autonomie, întreţinându-se prin 
diverse forme, aşa ca furtul, cerşitul. Unica perspectivă ramâne strada. În schimb, „copilul de pe stradă” este 
cel care are o familie, dar aceasta este departe, poate că trăieşte la sat, este foarte săracă, copilul s-a certat cu 
familia, nu suportă parinţii din cauza că aceştia fac abuz de alcool. În acest caz, familia nu reprezintă pentru 
minor o ambianţă plăcută pentru trai, nu este un punct de referinţă a valorilor, nu este recunoscută şi preferă 
de a sta departe de ea, sau cel mult se întoarce la ea din când în când, menţinându-se relaţiile conflictuale. 
Condiţia de abandon este identică, se schimbă doar metodologia de intervenţie, deoarece recuperarea „copilului 
de pe strada” are drept obiectiv nu copilul, ci familia, care trebuie recuperată şi susţinută pentru a permite 
reintegrarea copilului în sânul ei. Deci, ne întoarcem la afirmaţia că în Moldova procesul de recuperare a 
copiilor în stare de abandon are un obiectiv imediat, care este copilul însuşi, dar mai are şi un obiectiv final, 
care este familia, care exista în mod fizic şi trebuie să-şi asume din nou (evident, nu cu puţin efort) un rol 
educativ faţă de copil. 

În ceea ce-i priveşte pe copiii care trăiesc permanent în stradă şi care, deci, nu depind de familiile lor, 
diferenţele ce apar la distribuţia pe sexe se explică şi prin faptul că fetele sunt dispuse într-o mai mare măsură 
decât băieţii să îndure conflictele familiale, violenţa şi mizeria materială decât să înfrunte spaţiul străzii, de 
care se tem foarte mult. 

Printre cele mai întâlnite activităţi la care sunt supuşi minorii menţionăm: cerşetoria, încărcarea şi descăr-
carea de mărfuri, spălarea parbrizelor sau a maşinilor în parcări, vânzarea florilor sau ziarelor şi colectarea de 
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deşeuri. Copiii implicaţi în muncă sunt lipsiţi de trebuinţele de bază (somn, hrană şi adăpost) şi devin victime 
ale diferitelor forme de abuz (suprasolicitare, insulte, bătăi, ameninţări, înfometare, violuri etc.); dezvoltarea 
fizică (subponderală, înălţime mică, volum/masă musculară reduse etc.) nu este în concordanţă cu vârsta lor; 
copiii care muncesc în stradă sunt victime ale tuberculozei, hepatitei şi bolilor de piele. Principala cauză a 
implicării copilului în muncă este de ordin financiar, familiile copiilor având un venit lunar sub salariul minim 
pe economie. Numărul de ore de muncă pe zi a unui copil este în medie de 6; de asemenea, aceşti copii 
muncesc toată săptămâna (în medie 6 zile pe săptămână), în fiecare zi şi tot timpul anului. 

O altă modalitate a victimizării este „violenţa în familie" – orice act vătămător, fizic sau emoţional, care 
are loc între membrii unei familii. Atacul fizic sau sexual poate fi însoţit de intimidări sau abuzuri verbale; 
distrugerea bunurilor care aparţin victimei; izolarea de prieteni, familie sau alte potenţiale surse de sprijin; 
ameninţări făcute la adresa altor persoane semnificative pentru victimă, inclusiv a copiilor. Funcţia principală 
a familiei – creşterea copiilor – este distorsionată cu largi şi dramatice consecinţe în viitor. Perturbarea acestei 
funcţii se petrece, în general, ca o stare de boală cronică ce se acutizează în momentele actelor violentale. 
Cercetările denotă că trauma copiilor care cresc într-o atmosferă de violenţă, chiar dacă nu ei sunt victimele 
directe, este mai intensă şi cu consecinţe mai profunde şi mai de durată decât în cazul copiilor care sunt victime 
directe ale abuzurilor şi neglijării din partea părinţilor. Într-o familie bântuită de violenţă copiii cresc într-o 
atmosferă în care nevoile lor de bază (nevoia de siguranţă, de viaţă ordonată, de dragoste) sunt profund neglijate. 
Copiii care cresc în familii violente dezvoltă comportamente şi o condiţie fizică ce-i face uşor de recunoscut. 
Ei prezintă: 

 probleme fizice: boli inexplicabile, expuşi la accidente în casă şi în afara casei, dezvoltare fizică mai 
lentă;  

 probleme emoţionale şi mentale: anxietate mărită, sentiment de culpabilitate, frică de abandon, izolare, 
mânie, frică de răniri şi moarte;  

 probleme psihologice: neîncredere în sine, depresie, comparare cu viaţa mai fericită a colegilor;  
 probleme de comportament: agresivitate sau pasivitate la agresiunile celorlalţi, probleme cu somnul, 

enurezie, bătăi, fuga de acasă, sarcini la vârste mici, relaţii pentru a scăpa de acasă, mutilare, consum de 
droguri şi alcool, comportament defensiv cu minciuna;  

 probleme şcolare: neîncredere, eliminare, schimbări bruşte în performanţele şcolare, lipsă de concent-
rare, lipsă de maniere sociale;  

 identificare cu eroi negativi.  
Un lucru mai puţin luat în consideraţie până acum este faptul că în rândul tinerilor a crescut fenomenul 

sinuciderii, al tentativelor de suicid şi că pe primul loc în şirul cauzelor se află climatul familial deteriorat şi 
slaba comunicare în cadrul familiei. Deşi incidenţa fenomenului este în scădere, se manifestă o acutizare a 
lui, în sensul creşterii intensităţii violenţei (acte de cruzime) [6]. Este în creştere numărul de copii victimizaţi 
în familie, dar şi de violenţe între concubini, care în prezent, potrivit legislaţiei în vigoare, nu beneficiază de 
statutul de „familie”. 

Violenţa şcolară de cele mai multe ori nu este fatală, dar poate cauza serioase prejudicii dezvoltării per-
soanei. Se identifică două tipuri de violenţă în mediul şcolar: a) violenţele obiective care sunt de ordinul 
penalului (crime şi delicte) şi asupra cărora se poate interveni frontal; b) violenţele subiective, care sunt mai 
subtile, de atitudine, şi care afectează climatul şcolar. Sunt incluse aici dispreţul, umilirea, sfidarea, lipsa de 
politeţe, absenţele de la ore. Violenţa fizică şi cea verbală sunt două dintre cele mai des întâlnite tipuri de 
violenţă în şcolile din Europa. În Suedia, în anul 2000, 22% dintre elevi de sex masculin cu vârsta cuprinsă 
între 13 şi 17 ani au fost implicaţi în trei sau mai multe violenţe fizice. În Nürnberg (Germania), 53% dintre 
băieţi au admis că au fost implicaţi în violenţe fizice în şcoală în anul 2000. Un studiu britanic a ajuns la 
concluzia că în fiecare an 10 elevi au tentative de suicid determinate de actele de violenţă de la şcoală; acelaşi 
studiu atestă că 80% din victimele violenţelor consideră violenţa verbală mai stresantă decât atacurile fizice, 
iar 30% din victime afirmă că agresiunile le afectează capacitatea de a se concentra asupra sarcinilor şcolare. 
Pe ansamblu, datele demonstrează că violenţele şcolare au o tendinţă constantă de creştere, atingând rata cea 
mai înaltă la nivelul învăţământului gimnazial şi liceal; din punctul de vedere al distribuţiei pe sexe, 
violenţele sunt cel mai des întâlnite la băieţi, atingând frecvenţa maximă în jurul vârstei de 15 ani [7]. 

De asemenea, ca o formă a victimizării minorilor apare şi incestul, ale cărui victime sunt de obicei tăcute, 
retrase, de aceea este foarte importantă reinserarea comunitară a acestor victime. 
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Protecţia victimelor infracţiunilor, în special protecţia victimelor infracţiunilor săvârşite cu violenţă, con-
stituie o preocupare a organismelor europene şi a statelor Europei, fundamentată pe raţiuni de echitate şi 
solidaritate socială. La nivelul Consiliului Europei, această preocupare s-a concretizat în adoptarea Convenţiei 
europene privind compensarea victimelor infracţiunilor violente (Strasbourg, 24 noiembrie 1983) şi a Reco-
mandării nr.R(85)11 privind poziţia victimei în cadrul dreptului penal şi al procedurii penale. La nivelul Uniunii 
Europene, preocuparea pentru a asigura protecţia victimelor într-un spaţiu comun de libertate, securitate şi 
justiţie se reflectă în Comunicarea Comisiei Europene „Victimele infracţiunilor în Uniunea Europeană – 
reflecţii privind standarde şi acţiune” (14 iulie 1999), în Decizia-Cadru a Consiliului Europei privind poziţia 
victimelor în procedura penală (15 martie 2001), în Cartea Verde „Compensarea victimelor infracţiunilor” a 
Comisiei Europene (28 septembrie 2001) şi în activitatea desfăşurată în prezent pentru definitivarea proiectului 
de Directivă privind compensarea victimelor infracţiunilor. 

Printre modalităţile de prevenţie a victimizării am sublinia: 
1. Prima categorie de măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor priveşte informarea 

acestora, pornind de la ideea că o informare corectă şi completă a victimei constituie prima condiţie pentru 
realizarea drepturilor şi pentru ameliorarea situaţiei sale. 

2. O altă categorie de măsuri se referă la consilierea psihologică a victimelor unor infracţiuni. Consilierea 
psihologică se asigură victimelor acelor infracţiuni care, fiind săvârşite cu violenţă sau aducând atingere 
libertăţii sexuale a persoanei, produc nu doar o traumă fizică, ci şi o traumă psihologică. 

3. Mecanismul cel mai important de protecţie a victimelor ar privi compensarea financiară de către stat a 
victimelor unor infracţiuni. 

Perturbarea atitudinii faţă de mediul social existent se poate manifesta printr-o diversitate de aberaţii 
comportamentale, dintre care unele pot ameninţa însăşi existenţa fizică a persoanei. Din rândul acestora face 
parte şi suicidul, ca cea mai gravă formă.  

Suicidul constituie un act grav şi irecuperabil al existenţei umane. Potrivit datelor din literatura medicală, 
el apare într-o frecvenţă medie de 2%, iar tentativele de sinucidere ar fi într-o proporţie de zece ori mai mare. 
Evaluarea semnificaţiei actului suicidar se poate face prin criterii de analiză filosofică, etică, psihopatologică 
şi socială [8]. În opinia unor autori, sinuciderea trebuie privită sub triplă incidenţă: biologică, psihologică şi 
socială [9].  

Suicidul constituie, deci, actul persoanei de privare voluntară de propria viaţă. Ca intenţie sau act realizat, 
suicidul rămâne expresia unei atitudini de singularizare determinată de un conflict ale cărui durată, intensitate şi 
condiţionare sunt esenţial subiective. Conflictul se realizează prin structurarea în propria conştiinţă a unor 
întrebări, răspunsurile la care stabilesc atitudini incompatibile între ele şi, în consecinţă, anulează capacitatea 
de a se realiza, prin perturbarea instinctului de conservare şi a întregii personalităţi. 

Rata suicidului diferă de la stat la stat şi în dependenţă de o multitudine de factori (variaţii legate de anotimp, 
de caracteristici personale, de locul de rezidenţă, cauze medicale). 

În dependenţă de cauzele sociale, Durkheim (1951) clasifică suicidul în trei categorii [10]:  
 suicid egoist – realizat de indivizi care şi-au pierdut simţul integrării în grupul lor social şi nu se mai 

simt sub controlul social, familial şi religios al acestuia;  
 suicid anomic – realizat de indivizi care au trăit într-o societate lipsită de „ordinea colectivă", aflându-se 

în mijlocul unor schimbări sociale majore sau al unor crize politice; 
 suicid altruist – realizat de indivizi care şi-au sacrificat vieţile pentru binele grupurilor sociale, reflec-

tând astfel influenţa identităţii de grup. 
Vârsta şi sexul de asemenea caracterizează riscul suicidal. În cadrul suicidului până la vârsta de 18 ani s-au 

determinat două perioade cu valori înalte ale ratei suicidale: 9-11 ani şi 14-18 ani, însă riscul suicidal s-a 
evidenţiat preponderent în perioada maturităţii sexuale şi adolescenţei. Această vârstă de tranziţie, ştiută prin 
modificările de caracter al persoanelor, induce stările conflictuale din familie, din mediul microsocial, din 
societate, iar particularităţile de adaptabilitate scăzută favorizează dezvoltarea conduitei suicidale. Copiii şi 
adolescenţii folosesc metodele mai accesibile pentru ei, cunoscute din cele auzite şi văzute, ca urmare a 
„spectacolelor de suicid” întâlnite în viaţa lor, suicigaşii fiind pentru ei mai des eroi şi considerând suicidul o 
metodă de pedeapsă a părinţilor, care, cu siguranţă, vor suferi. Alcoolul, prin acţiunea sa narcotică, deprimând 
instinctul de conservare, prezintă un factor de risc evident ce facilitează realizarea suicidală a tinerilor. Conform 
investigaţiilor, în Moldova, 27,7% din cazurile de suicid realizat de copii şi adolescenţi s-au produs pe 
fundalul alcoolizării [11]. 
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Printre modalităţile de suicid printre copiii şi tinerii de la oraş se constată: asfixiile mecanice – 35,96%, 
precipitările – 33,71%, intoxicaţiile – 23,6% şi în câte 2,25% s-au notat aplicarea armelor de foc, ascuţite şi 
aruncarea sub tren. În mediul rural suicidul s-a realizat prin: spânzurare – 43,75%, intoxicaţie – 33,33%, 
precipitare – 10,42%, aruncare sub tren – 6,25%, aplicarea armelor de foc – 4,17% şi a obiectelor ascuţite – 
2,08%. Persoanele neidentificate au realizat suicidul mai frecvent prin aruncarea sub tren sau spânzurare cu o 
frecvenţă egală de 42,86% şi mai rar prin precipitare – 14,29% [12]. 

Suicidul este determinat mai des de stările conflictuale din mediul familial, de studii, de serviciu, de 
relaţiile interpersonale etc., care constituie în total 42,85%. Dragostea în eşec a indus acţiuni suicidale în 
majoritatea cazurilor printre sexul feminin (80%), care au reacţionat mai sensibil în astfel de situaţii. Conflic-
telor pe fundalul relaţiilor de dragoste le-a fost caracteristică vârsta de 17-18 ani. O influenţă asupra acestei 
motivaţii o are şi mediul de reşedinţă al adolescenţilor, astfel de cazuri fiind înregistrate numai printre locuitorii 
oraşului. Săvârşirea actelor suicidale pe fundalul acestor conflicte poartă un caracter acut, deoarece au fost 
realizate după întoarcerea de la randez-vous, în intervalul de ore de la 9 seara la 3 noaptea. Un risc sporit de 
realizare a suicidului cu motivaţie amoroasă o prezintă zilele de odihnă, atunci când sunt organizate de obicei 
diferite distracţii pentru adolescenţi, preponderent sâmbăta, mai rar duminica sau în noaptea spre luni. Majo-
ritatea cazurilor de suicid, realizat din motivul neînţelegerilor familiale, au la bază conflictele părinţi-copii [13]. 

Moartea şi tentativele suicidale printre copii şi adolescenţi reprezintă un fenomen complex de autovicti-
mizare şi rămâne o problemă medico-socială majoră. Cazurile de deces suicidal la vârsta de 7-18 ani se 
plasează pe locul doi după accidente, iar tentativele suicidale predomină esenţial (70,2-77,1%) printre toate 
spitalizările în urma intoxicaţiilor acute. Coraportul dintre tentativele şi decesele suicidale printre copii şi 
adolescenţi constituie 18:1. Acţiunile suicidale se caracterizează prin variaţii zonale, riscul autoagresiv 
accentuându-se în teritoriile sudice ale republicii. Se constată o rată mai înaltă a suicidului realizat rural 
(17,80/0000) faţă de cel urban (14,90/0000). Pentru suicidul realizat semnificativă este predominarea de 5 ori 
a sexului masculin, iar pentru tentativele suicidale – de 6 ori a sexului feminin. Riscul autodistructiv maxim 
se observă la vârsta de 16-18 ani. 

La moment, în Republica Moldova lipseşte o asistenţa suicidologică organizată, nu există centre şi servicii 
specializate cu programe unice de cercetare a actelor autodistructive, care ar reflecta epidemiologia, motiva-
ţiile şi factorii de risc suicidali, întru elaborarea măsurilor eficace de profilaxie [14]. 

Se remarcă o creştere a frecvenţei autovătămării deliberate la copii şi adolescenţi în multe zone ale lumii. 
Este dificil a determina motivaţia autovătămării la copiii sub 12 ani, pentru că până la această vârstă ei nu au 
o concepţie clară despre moarte, de aceea în cazul lor motivaţia ar rezida în dorinţa de a evada din starea de 
stres sau de a manipula adulţii. Autovătămările de orice gen, ca modalitate a autovictimizării, este determinată 
de dezmembrarea familiei, tulburări psihiatrice şi abuzuri ale copiilor.  
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ŞTIREA SOCIALĂ ÎN AGENŢIA DE PRESĂ 

Georgeta STEPANOV, Viorica ROTARI 

Catedra Jurnalism 
 
In journalism everything starts with a piece of news, which is the main form of journalistic expression. Unlike the 

news radio, TV or newspapers, the news agencies attempt to outline an overview of all the events that took place in a 
period of time.  

In order to see how news is treated in different media agencies in our country we have initiated an investigation 
which had as objectives: to determine the specificity of different agencies in the drafting of social news. Thus, between 
1 November 2008-31 March 2009 eight news agencies have been subject to monitoring both the quantitative aspect as 
well as qualitatively. These are: "Info-Prim-Neo”, “Infotag”, “Reporter.MD”, “Deca-press", "Interlic”, “Basa-press”, 
“Moldpres" and "Omega".  

Investigation results revealed a number of conclusions, some of which are: most social news was provided by the 
agency Info-Prim-Neo; the proportion between social, political and economic news is best equilibrated for the last  
2 agencies; reporters commit many mistakes related both to ethical and professional standards, as well as language 
mistakes, and most of the news are not suited for the online environment. 

 
 
La baza oricărui discurs jurnalistic se află o ştire generatoare de curiozitate. Ştirea este principala formă 

de expresie ziaristică destinată informării, fiind temelia acestei profesii. Nu comentează, nu analizează, dar, 
totuşi, are cel mai mare impact asupra publicului.  

Principalii furnizori de noutăţi sunt agenţiile de presă. De felul cum ele tratează evenimentele depinde 
gradul de informare a publicului. Un ziar, un post de radio sau de televiziune ne prezintă cele mai 
răsunătoare, scandaloase şi mai importante evenimente, pe când agenţiile de presă încearcă să echilibreze 
raportul dintre ştirile sociale, politice şi economice şi să ne ofere o imagine de ansamblu pentru întreaga zi.  

Ştirea socială este genul jurnalistic care se află la confluenţa tuturor genurilor. Indiferent că este o decizie 
politică, economică, ea este mereu orientată către societate, în folosul sau în detrimentul ei. Cei mai de preţ 
eroi ai ştirilor sunt oamenii simpli. Ei aşteaptă de la jurnalist să le reprezinte interesele, să le apere, să le 
aducă problemele în vizorul opiniei publice. Ce se întâmplă în învăţământ, medicină, cum stăm la capitolul 
infracţionalităţii, la ce nivel este protecţia socială, cum sunt respectate drepturile omului, cine s-a născut, cine 
a murit etc. sunt întrebări, răspunsurile la care le găsim în ştirile sociale. Activitatea socială a devenit 
obiectul, dar şi subiectul investigaţiei jurnaliştilor de la agenţiile de ştiri, iar oamenii simpli – eroii ştirilor – 
sunt atât emiţătorii informaţiei primare, cât şi destinatarii produsului mediatic finit. Toate acestea reprezintă 
considerentele ce au determinat realizarea unei investigaţii asupra ştirilor sociale propuse de agenţiile de 
presă din Republica Moldova.  

Investigaţia a fost structurată în câteva direcţii, obiectivul fiind: 
a) determinarea specificului agenţiilor în procesul de redactare a noutăţilor sociale; 
b) evidenţierea raportului dintre ştirile sociale politice, economice din fluxurile propuse de agenţii;  
c) constatarea aspectului cantitativ al produselor agenţiilor de presă (care agenţii au difuzat cele mai 

multe noutăţi, frecvenţa şi structura externă a acestora);  
d) aprecierea aspectului calitativ al ştirilor de agenţie (în ce măsură ştirile corespund rigorilor şi 

particularităţilor de redactare, cum sunt respectare principiile ce stau la baza jurnalisticii: echidistanţă, 
imparţialitate, adevăr, corectitudine etc., care este diapazonul tematic); 

e) stabilirea gradului de adaptare a ştirilor tradiţionale la noul canal de difuzare – on-line. 
Investigaţia a constat în cercetarea calitativă şi cantitativă a ştirilor sociale, oferite de opt agenţii din Republica 

Moldova, precum: „Info-Prim-Neo”, „Infotag”, „Reporter.MD”, „Deca-press”, „Interlic”, „Basa-press”, 
„Moldpres” şi „Omega”, care au fost supuse monitorizării în perioada 1 noiembrie 2008 - 31 martie 2009.  

În perioada 1 noiembrie 2008 - 31 martie 2009 cele opt agenţii supuse monitorizării au difuzat 15 985 de 
ştiri (aici se include ştirile sociale politice, economice, culturale). Întâietatea privind numărul de ştiri difuzate 
o deţine agenţia „Info-Prim-Neo”, care a furnizat 3197 de ştiri, ceea ce constituie 20% din arealul noutăţilor 
publicate în noiembrie 2008 - martie 2009. „Info-Prim-Neo” este urmată de agenţia „Infotag”, care a difuzat 
2940 de ştiri, sau 18,39%. Cu 2400 de ştiri urmează agenţia „Moldpres”, care deţine o cotă de 15% din 
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totalul ştirilor difuzate. „Moldpres” este succedată de agenţia „Omega”, care a furnizat 2310 ştiri, adică 
14,45%. „Reporter.MD” a difuzat 2140 de ştiri (13,38%); „Basa-press” – 2100 de ştiri (13%); „Deca-press” – 
1570 de ştiri (9,8%); „Interlic” – 1330 de ştiri (8,3 %). 

Din totalul ştirilor publicate în cele cinci luni monitorizate 26,7% (4275) au fost ştiri sociale, 30% – 
economice şi 43,3% – politice. Agenţia de ştiri „Info-Prim-Neo” deţine întâietatea şi la capitolul cele mai 
multe ştiri sociale. Astfel, consumatorii noutăţilor „Info-Prim-Neo” au putut citi în perioada noiembrie 2008 - 
martie 2009 aproximativ 1050 de ştiri cu tentă socială. Consumatorii care au vizitat sit-urile agenţiilor  
„Basa-press” şi „Moldpress” au putut citi în jur de 840 de ştiri. Cei care au optat pentru agenţia 
„Reporter.Md” au putut lectura 630 de ştiri. Aproximativ 530 de ştiri sociale au fost puse la dispoziţia 
publicului de către Agenţia „Omega”. Agenţiile „Deca-press” si „Infotag” au furnizat 500 şi, respectiv, 430 
de ştiri generate din sfera socială. Cele mai puţine ştiri sociale au fost publicate de către agenţia „Interlic” –
50 de ştiri, în cinci luni. 

Diapazonul tematic al ştirilor deseori este unul şi acelaşi. Circa 80% din noutăţi au avut acelaşi subiect, 
dar, desigur, o abordare diferită, în funcţie de specificul fiecărei agenţii în parte. Cele mai multe ştiri au vizat 
segmentul sănătăţii şi al medicinii, agenţia „Omega” deţinând întâietatea. Aproape 60 la sută din ştirile sociale 
ale acestei agenţii au fost despre sănătate, creându-se impresia că agenţia ar fi un serviciu de presă al Minis-
terului Sănătăţii. Circa 800 de ştiri au reflectat activitatea administraţiilor locale, cea mai mult fiind mediati-
zată Primăria Chişinău.  

S-a mai observat tendinţa reporterilor de a apela la surse oficiale şi la funcţionari publici. Cele mai frec-
vente personalităţi publice au fost primarul Dorin Chirtoacă, miniştrii Larisa Catrinici, Galina Balmos, Larisa 
Şavga, şefii de direcţii, preşedinţii de consilii şi consilierii, ceea ce, pe de o parte, îngustează aria tematică, 
deoarece se aduce la cunoştinţa publicului ceea ce doresc oficialii, iar, pe de altă parte, poate condiţiona 
manipularea opiniei publice. 

Reflectarea evenimentelor se face de pe poziţii diferite. Astfel, agenţiile s-au grupat în două tabere: una 
care reflectă evenimentele mai imparţial, echidistant, iar a doua care prezintă realitatea din perspectiva 
partidului de guvernământ. În prima tabără pot fi incluse agenţiile „Info-Prim-Neo”, „Infotag”, „Deca-press”, 
„Interlic” şi „Reporter.Md”, iar în a doua tabăra „Omega”, „Moldpres” şi „Basa-press”. 

În procesul redactării ştirilor se atestă mai multe greşeli ce ţin atât de etica profesională, cât şi de normele 
limbii române În primul rând, reporterii se implică emoţional, fac aprecieri, acordă calificative, privându-l pe 
cititor de dreptul de a judeca singur. Peste 50% dintre ştiri au fost redactate în baza unei singure surse, iar 6% 
nu au avut nici una. După cum am văzut în cercetarea calitativă, de multe ori, în situaţii de conflict, reporterii 
prezintă o singură sursă, ştirile căpătând astfel conotaţii părtinitoare. De asemenea, în validarea informaţiei 
se apelează la surse anonime „surse din cadrul ministerului au comunicat…”, „potrivit martorilor”, „potrivit 
unor studenţi”, ceea ce ştirbeşte din veridicitatea informaţiei prezentate. 

În formularea ideilor reporterii apelează la construcţii arborescente, utilizează până la câteva subordonate 
într-o frază, fac uz de construcţii gerunziale şi participiale. Or, după cum afirma Marin Stoian, un paragraf al 
unei ştiri, indiferent de canalul de difuzare, nu trebuie să conţină mai mult de două fraze, în care să nu se 
regăsească nici o construcţie gerunzială sau să se facă exces de subordonate, căci în loc să-l informăm pe 
consumator nu vom face decât să-l aruncăm într-un noian de expresii din care el nu va desprinde nici o idee. 
Pe alocuri se lansează mesaje ambigue, nefiind clar ce intenţionează să sugereze reporterul: „Casele achizi-
ţionate de stat pentru tinerii specialişti vor fi împărţite acestora în baza unui dosar depus pe numele 
ministerului Administraţiei Publice Locale, Valentin Guznac.”(Omega, 25 noiembrie 2008, 16:00) 

Limbajul ştirilor conţine multe greşeli de ortografie şi punctuaţie. Se atestă folosirea expresiilor tautologice 
şi pleonastice: „locatara unei case de locuit”, (Infotag, 04.02.2009); se comit greşeli la scrierea denumirilor 
de instituţii, cum ar fi „Ministerul Educaţiei şi Ştiintei” în loc de “Ministerul Educaţiei şi Tineretului” 
(Reporter.Md, 10.11.2008 16:07:27), nu se respectă concordanţa timpurilor din titlu şi text, astfel că titlul 
plasează evenimentul la viitor sau prezent, pe când acţiunea din corpul ştirii are loc la timpul trecut.  

O atenţie foarte mică a fost acordată de către jurnaliştii de la agenţiile monitorizate valorificării rolului 
social. O parte din reporteri nu au militat pentru punerea în valoare a capacităţilor persoanelor defavorizate. 
Dimpotrivă, s-a mers pe accentuarea diferenţelor de potenţialuri, prin utilizarea termenilor discriminatorii 
„invalid” în loc de „persoană cu dizabilitate”, sau atribuirea de simboluri care le accentuează diferenţele, 
cum ar fi însoţirea ştirii cu poze ce conţin sigle, care definesc incapacitatea şi nu sunt caracteristice tuturor 
persoanelor cu dizabilităţi (Omega, 3.11. 2008).  
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Reporterii nu au încercat să pătrundă în dedesubturile unor evenimente, pentru a putea deduce impactul 
lor asupra societăţii. Este una să relatezi că tinerii vor primi locuinţe gratuit şi că acest lucru se face printr-o 
simplă cerere depusă la minister (ceea ce au făcut toate agenţiile) şi e cu totul alta să prezinţi că implementarea 
proiectului e lăsat pe spatele administraţiilor publice locale, multe dintre care au un buget auster, iar proiectul 
este irealizabil.  

Aproape toate ştirile propuse de agenţiile supuse monitorizării nu sunt adaptate mediului web. Multe dintre 
acestea sunt încă la nivelul a ceea ce specialiştii numesc „shovelware” (în traducere din engleză înseamnă 
„încărcate cu lopata”). Ştirile apar într-un format tradiţional, fiind pur şi simplu copiate în versiunea on-line. 
Dacă este să traducem rezultatele studiului „McKinsey” din Statele Unite ale Americii la realitatea din Republica 
Moldova, atunci numai 16% dintre produse sunt citite. Volumul ştirilor depăşeşte limita de 5 alineate admise 
de mediul on-line. Realizatorii studiului McKinsey demonstrează că 5 alineate este capacitatea maximă de 
concentrare a cititorului, mai ales că lectura de pe monitor este cu 25% mai anevoioasă decât de pe hârtie. Este 
lăudabilă intenţia unor agenţii, precum „Deca-press” (ştiri cu volum mic) şi „Interlic” (utilizarea link-urilor), 
care au conştientizat oportunităţile mediului on-line, făcând unele tentative de a le ralia noilor cerinţe, dar la 
acest capitol este încă mult de lucrat.  

Actualmente, jurnalismul de agenţie de la noi este generatorul principal de informaţii/idei mediatice pentru 
presa scrisă, radio, televiziune, dar şi un furnizor de produs mediatic finit de neglijat atât pentru alte elemente 
ale sistemului mass-media, cât şi pentru auditoriul de masă, tocmai datorită posibilităţilor oferite de varianta 
on-line. În condiţiile în care numărul utilizatorilor de Internet este în continuă creştere, iar informarea cu ajuto-
rul acestui mijloc de difuzare este mai rapidă, agenţiile, dar şi celelalte mijloace media vor conştientiza nece-
sitatea ajustării textelor cerinţelor impuse de cititor. Se va schimba viziunea de abordare a noutăţilor, atunci 
când o ştire complexă cu mai multe subiecte va fi vizualizată de 40 de ori, iar o ştire concisă, corectă şi 
imparţială va fi citită de 100 000 de utilizatori ai Internetului.  

Rezultatele investigaţiei ne permit formularea câtorva iniţiative în scopul ameliorării stării de lucruri din 
domeniu. Astfel, întru sporirea calitativă şi cantitativă a produsului mediatic finit al agenţiilor de ştiri, în 
general, dar şi a impactului şi a efectelor ştirilor, în particular, este absolut necesar: 

1. Să se creeze un sistem de monitorizare web a numărului de vizualizări şi de pagini accesate, astfel ca 
redactorii să poată determina care produse prind la public. 

2. Agenţiile să activeze doar în bază de autofinanţare, pentru a pune la dispoziţia cititorului ştiri obiective 
şi imparţiale. 

3. Să creeze sit-uri cu o hartă simplistă, astfel încât cititorul să nu întâmpine dificultăţi la căutarea unei 
anumite informaţii. Asta va spori considerabil numărul vizitatorilor şi, în consecinţă, costul la publicitate, 
evitându-se astfel imixtiunile din partea anumitor structuri. 

4. Să se creeze un organ (asemănător Consiliului Coordonator al Audiovizualului), care să monitorizeze 
activitatea agenţiilor de ştiri şi să sancţioneze public orice deviere de la normele deontologice şi legale. 

5. Să se constituie în cadrul universităţilor, care pregătesc viitori ziarişti, câte o agenţie de presă-pilot, 
fiind, pe de o parte, un spaţiu unde viitorii jurnalişti vor acumula experienţa necesară ulterioarei angajări într-o 
agenţie, iar, pe de altă parte, o monitorizare a activităţii instituţiei. 

6. Să se organizeze traininguri extrauniversitare anuale sau trimestriale, în care jurnaliştii să deprindă 
posibilităţile de redactare on-line şi care să devină obligatorii pentru fiecare reporter angajat într-o agenţie de 
presă. 

 
Prezentat la 25.06.2009 
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PSIHOLOGIA COMUNICĂRII ÎN CONSTRUIREA REALITĂŢII SOCIALE  

Mariana TACU 

Catedra Jurnalism 
  
Communication is an essential transferring action both for the personal life and for the social one. The social reality 

represents a persistent process of edifice which takes part in parallel with practice and social knowledge. The reality 
building its awareness and the activity of the social actor belong entirely to the dialectics which establishes the fundament 
and the condition of the social and individual behavior by means of communication, emphasizing the two aspects of an 
ego: the psychological and the social one.  

 
 
Relaţiile dintre oameni sunt deosebit de complexe şi importante; ele reprezintă ţesătura, pe care se aşează 

însăşi viaţa, structura reuşitelor, miracolelor sau dezastrelor umane. Trăsături şi însuşiri, fapte omeneşti 
(bune sau rele), priviri şi gesturi – toate creează un COD, un MODEL, un STIL de comunicare. 

Comunicarea, înţeleasă în sensul său larg, ca act tranzacţional, inevitabil în situaţii de interacţiune, devine 
fundamentală atât pentru viaţa personală, cât şi pentru cea socială a individului. Comunicarea ca act, cod sau 
mijloc stă la baza organizării şi dezvoltării societăţii, influenţând raporturile pe orizontală şi verticală între 
oameni – intervenind chiar în aspiraţiile lor intime, dar şi în cunoaşterea realităţii [1].  

Realitatea nu poate fi concepută ca predeterminată nici de structurile interne ale subiectului, nici din simpla 
reflectare a caracteristicilor preexistente ale unei realităţi sociale obiective. Realitatea socială reprezintă un 
proces continuu de construire, care se desfăşoară paralel cu practica şi cunoaşterea socială. 

În vizor nu se află o realitate strict obiectivă, ci mai degrabă o realitate socială, căreia subiectul îi aparţine 
nemijlocit şi la care se raportează nu doar dintr-o perspectivă cognitivă, dar, mai ales, din perspectiva necesi-
tăţilor şi aspiraţiilor eului psihologic şi a eului social.  

Cum se pot explica diferenţele individuale sau, altfel spus, specificitatea fiecărui eu, dacă procesul consti-
tuitiv al eului este identic pentru fiecare individ? Herbert Mead distinge două aspecte ale eului: eul psihologic, 
care ar reprezenta eul ca subiect şi eul social, care ar reprezenta eul ca obiect. Mai exact: „Eul psihologic este 
reacţia organismului la atitudinile celorlalţi; eul social este ansamblul organizat de atitudini ale celorlalţi pe 
care ni le asumăm. Atitudinile celorlalţi constituie eul social organizat, la care reacţionăm ca eu psihologic” [2].  

Modelele, normele şi valorile socioculturale interiorizate în ontogeneză, precum şi experienţa socială 
acumulată, valorizată şi actualizată într-un anumit context, duc la crearea reprezentărilor sociale. 

Reprezentările sociale constituie elementul central pentru procesul de construire, înţelegere şi interpretare 
a realităţii sociale, precum şi pentru cel de elaborare a atitudinilor şi comportamentelor noastre. 

Reprezentările sociale fac parte din: 
 Fenomenul psihosocial ce implică moduri specifice de înţelegere şi comunicare, prin care se creează 

atât realitatea, cât şi simţul comun, implicit realitatea socială, se constituie şi ca un sistem de valori, noţiuni 
şi practici referitoare la obiectele aparţinând mediului social. (S.Moscovici) 

 Forma de cunoaştere practică, elaborată social şi împărtăşită, prin care un subiect se raportează la un 
obiect, concurând astfel în construirea unei realităţi comune unui ansamblu social. (D.Jodelet) 

 Principii generatoare de luări de poziţie legate de inserţii specifice într-un ansamblu de raporturi 
sociale şi organizând procesele simbolice ce intervin în aceste raporturi. (W.Doise) 

 Proces de elaborare perceptivă mentală a realităţii, care transformă obiectele sociale (lucruri, persoane, 
situaţii, evenimente) în categorii simbolice (valori, convingeri, ideologii), conferindu-le un statut cognitiv şi 
permiţând astfel înţelegerea vieţii cotidiene, printr-o reincadrare a comportamentului individual în ansamblul 
interacţiunilor sociale. (G.-N. Fischer) 

 Sistem de interpretare a realităţii ce guvernează relaţiile dintre indivizi şi mediul lor fizic şi social, 
determinând-le comportamentele şi practicile; construcţii sociocognitive, constituind şi un ghid pentru acţiune, 
în măsura în care implică un set de anticipări şi aşteptări. (J.-C. Abric) 

Construcţia realităţii, cunoaşterea acesteia şi activitatea subiectului social aparţine în mod esenţial unei 
unităţi dialectice care fundamentează şi condiţionează nemijlocit comportamentul individual şi social, la toate 
nivelurile şi la toate formele de manifestare în dependenţă de categorizarea acesteia. 
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Categorizarea socială reprezintă una dintre modalităţile primare, prin intermediul căreia se structurează 
experienţa socială, individuală şi de grup. În cadrul desfăşurării oricărei activităţi suntem supuşi unor adevărate 
avalanşe de informaţii privind obiecte, persoane, situaţii, evenimente contemporane, atitudini. Operarea cu 
această cantitate considerabilă de informaţii ar fi practic imposibilă, dacă acestea nu ar fi organizate, structurate şi 
grupate în anumite categorii având semnificaţii distincte, specificate ca atare. Prin categorizare informaţia devine 
funcţională, putând fi stocată, prelucrată şi utilizată cu mult mai mare promptitudine în diferite situaţii concrete. 

Categorizarea în ipostaza de proces cognitiv psihosocial, realizează următoarele funcţii: 
 simplifică şi organizează realitatea; 
 condiţionează şi instrumentează activităţile cognitive; 
 facilitează direcţionarea şi coordonarea eficientă a acţiunilor individuale şi sociale; 
 determină reducerea anxietăţii; 
 fragmentarează şi simplificară excesiv realitatea; 
 aduce la pierderea individualităţii; 
 mediază comunicarea socială [3].  
Cea din urmă ne afectează, deoarece constituie o prezenţă constantă în viaţa noastră. Alte instituţii pot 

avea un impact mai puternic, dar nu unul atât de persistent şi adânc. Efectele media se pot resimţi în zone 
diferite ale societăţii. După Denis McQuail, mass-media pot acţiona asupra indivizilor, grupurilor, instituţiilor, 
întregii societăţi; totodată, ele pot afecta personalitatea umană în: dimensiunea cognitivă (schimbarea imaginii 
despre lume), dimensiunea afectivă (crearea sau modificarea unor atitudini şi sentimente) sau dimensiunea 
comportamentală (schimbări ale modului de acţiune al indivizilor şi fenomene de mobilizare socială). 

Diferitele niveluri la care se exercită efectele presei nu pot fi izolate şi nici nu trebuie gândite astfel, deoarece 
efectele adevărate, profunde, sunt de ordin cumulativ. În literatura de specialitate se consideră că influenţa 
mijloacelor de comunicare poate să conducă la nivelul receptorilor individuali, la realizarea acordului, iden-
tificării sau internalizării valorilor ori a sensurilor transmise [4].  

Acordul – defineşte acceptarea conştientă a influenţei unui mesaj: pornind de la constatarea că între opiniile 
pe care le are mesajul respectiv şi valorile promovate există o anumită convergenţă, individul aderă în chip 
raţional la conţinutul acestuia. 

Identificarea – presupune asumarea valorilor comunicării la nivel psihologic, în consecinţă, se produce 
imitarea comportamentului promovat de acestea.  

Internalizarea – implică asimilarea valorilor, semnificaţiilor şi modelelor de comportament mediatizate şi 
topirea lor în valorile care constituie concepţia despre realitatea socială şi în modul de comportament al indi-
vizilor. În viaţa social reală, efectele exercitate de mesaje asupra repcetorilor se concentrează într-o mare 
varietate de forme: 

 efectul de încredere – mecanism prin mijlocirea căruia creşte impactul sau influenţa unui organism de 
informare, în aceeaşi proporţie în care oamenii îi acordă atenţie; 

 efectul de accelerare – este determinat de accelerarea desfăşurării evenimentelor sociale; 
 efectul de reciprocitate – este caracterizat de stabilirea relaţiilor de schimb reciproc între mass-media şi 

realitatea socială; 
 efectul deversativ – este relevant în cazul scurgerii de informaţii către alţi receptori, decât publicul ţintă; 
 efectul de realitate – este marcat de către un mecanism prin mijlocirea căruia creşte impactul sau 

influenţa unui organism de informare, în aceeaşi proporţie în care oamenii îi acordă încrederea, desemnându-se 
adesea puterea evocatoare a imaginii;  

 efectul de somnolenţă – presupune influenţa unui mediu, exercitată asupra publicului său în mod 
subversiv, prin receptarea mesajelor similare prezentate sub forme variate şi la ore diferite ale zilei [5].  

În societatea contemporană, informaţia este indispensabilă pentru organizarea şi dezvoltarea sistemelor 
sociale, gradul de organizare a acestora depinzând direct proporţional de cantitatea de informaţie înmaganizată 
de aceste sisteme. 

Mijloacele de comunicare în masă constituie importante resurse ale dezvoltării, informaţiile furnizate de 
acestea reprezentând o modalitate eficientă de reducere a incertitudinii în procesele sociale, un instrument de 
dezvoltare, de creştere a conştiinţei publice. 

Mijlocele moderne de comunicare, prin impactul asupra categoriilor largi de public, asupra maselor, acţio-
nează ca intermediari între faptele, evenimentele, procesele, fenomenele sociale şi opinia publică. Opinia 
publică se manifestă şi acţionează în legătură cu problemele aduse la „ordinea zilei” tocmai de aceste mijloace 
de comunicare în masă [6]. 
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În acest context apare acea distincţie între „cogniţia socială” şi „reprezentările sociale” care evidenţiază 
mai degrabă acel versant ascendent, inductiv al procesării de informaţii – întemeiat pe funcţionarea spontană 
automată a sistemului cognitiv uman – şi pe versantul ei descendent, bazat pe aportul unor relee de transmisiune 
socială. 

 

Condiţie socială Reprezentări sociale 

- perspectivă individualistă: societatea – sumă de relaţii 
diadice, agregat de indivizi legaţi între ei prin relaţii 
interpersonale; 

- concepţie interacţionistă: societatea – structură 
articulată şi stratificată în grupuri şi subgrupuri; 

- metafora subiectului ca „savant amator” şi 
„economizator” al resurselor cognitive; 

- metafora subiectului ca „actor” al vieţii cotidiene; 

- fenomenele sociale tratate la fel ca şi obiectivele-feno-
menele fizice; procesul cognitiv parcurge o secvenţă 
universală, iar influenţa colectivă este privită doar ca 
element de facilitare, şi nu ca transmisiune socială; 

- lumea socială concepută în complexitatea ei; concep-
tele sociale privite ca set de informaţii transmise social, 
prefigurate în interacţiunile între individ şi grup şi recon-
stituie de către actorii sociali pe baza experienţei sociale: 
optică valorizatoare a ordinii simbolice a culturii; 

- centrată pe „cum” şi „de ce”; - centrată pe „care reprezentări” şi „ale cui”; 
- condiţii ca structuri invariante guvernate de legităţi 
formale. 

- reprezentările ca îmbinare de date cognitive şi emoţio-
nale, normative şi valorizante cu rol de ghid pentru acţiune.

 
În rezultat, reprezentările sociale apar drept componente cognitive ale atitudinilor şi se dezvăluie în moduri 

de percepţie şi în mărturii verbale despre opinii, credinţe, convingeri [7].  
Atitudinea este în primul rând o modalitate de a fi „programat” pentru sau împotriva anumitor lucruri. 

Este starea mentală neutră de „pregătire” organizată prin experienţă, exercitând o influenţă directă sau dina-
mică asupra răspunsurilor indivizilor la toate subiectele şi situaţiile cu care aceştia vin în legătură. Totodată, 
presupune existenţa unui sistem de durată, de evaluări pozitive şi negative, stări emoţionale şi tendinţe către 
acţiuni pro sau contra în legătură cu un subiect social [8]. 

În general, actul de comunicare presupune stabilirea unor legături între emiţător şi receptor, pe când, în 
particular, în mare parte se mizează pe atitudinile acestora, ce are la bază încrederea care facilitează calea 
spre convingere.  

 
Cauză  Efect 
 

CUVÂNT 

- temă interesantă 
- sugestie 

 SUBIECT 

- devenit receptiv 

 CONDUITĂ 

- în acord cu sugestia 

 
 Cauză  Efect 
 

Interpretare prin schema clasică Emiţător – Receptor 
 

În procesul exercitării acestei influenţe, urmează a fi evaluaţi următorii factori: 
 Factorii demografici (modelarea informaţiei urmează să fie făcută în dependenţă de vârsta, sexul, 

ocupaţia, interesele persoanelor asupra cărora va fi exercitată influenţarea). 
 Factorii psihologici, incluzând mai multe aspecte, cele mai importante dintre care sunt temperamentul 

şi caracterul.  
Temperamentul reprezintă latura dinamico-energică a persoanelor, exprimată prin conduita de asimilare 

a normelor şi prin exteriorizarea atitudinilor faţă de acestea. Psihologul român Nicolae Margineanu consideră 
că temperamentul caracterizează forma manifestărilor noastre şi, de aceea, l-a definit drept aspectul formal al 
afectivităţii şi reactivităţii motorii specifice unei persoane. Condiţiile sociale în care se manifestă temperamentul 
individului sunt prioritare, în sensul că indivizii cu temperamente total diferite pot avea în condiţii diferite un 
comportament asemănător. Atunci însă când condiţiile sunt aceleaşi, comportamentul lor devine diferit.  
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Caracterul constituie procesul psihomoral al personalităţii, fapt ce explică diversitatea indivizilor – dificili, 
nehotărâţi, impulsivi, entuziaşti. În sens larg, caracterul este un mod de a fi, un ansamblu de particularităţi 
psihoindividuale ce apar ca trăsături ale unui „portret” psihic global. În sens restrâns şi specific, caracterul 
reuneşte însuşiri sau particularităţi privind relaţiile pe care le întreţine subiectul cu lumea şi valorile după care 
el se conduce. În sistemul de personalitate, caracterul reprezintă latura relaţională şi valorică, este în principal 
un ansamblu de atitudini şi valori [9].  

În timp ce temperamentul este neutru, din punctul de vedere al conţinutului sociomoral, al semnificaţiei 
umaniste, caracterul se defineşte, în principal, prin valorile după care subiectul se călăuzeşte, prin raporturile 
pe care le întreţine cu lumea şi cu propria fiinţă. Caracterul este o formaţiune superioară la a cărui structurare 
contribuie necesităţile umane, motivele, sentimentele superioare, convingerile morale, aspiraţiile şi idealul, 
în ultimă instanţă – concepţia despre lume şi viaţă. 

În acest context este valabil modelul stimul – reacţie, care oferă o explicaţie complexă în ceea ce priveşte 
comporamentul uman, ale cărei acţiuni sunt considerate reacţii la evenimentele sau la condiţiile din ambientul 
actorului. Astăzi modelele stimul – reacţie pun accentul pe procesele perceptive şi evaluative ce intervin între 
stimulul ambiental şi reacţia auditoriului. Acest fapt reflectă viziunea conform căreia reacţia nu este produsă 
direct de evenimentul extern, ci mai ales de percepţia publicului şi evaluarea sa.  

Media atrag atenţia asupra rolului lor esenţial pentru menţinerea echilibrului în procesul de creare şi reflec-
tare a realităţii sociale, prin circulaţia informaţiei şi contribuţia lor la înţelegerea evenimentelor de amploare.  

Pe măsură ce anumite evenimente încep să diminueze din intensitate, iar acţiunile publicului nu sunt cele 
aşteptate, se dă start etapei de analiză asupra propriului rol jucat, încercând să se răspundă la întrebări, precum: 
au fost potrivite strategiile şi tehnicile de comunicare sau media (în special cele electronice), au prezentat ele 
cu adevărat realitatea socială?  

În cele din urmă, societatea civilă începe să judece comportamentul comunicatorului pe parcursul desfă-
şurării evenimentelor. Cercul se închide cu un dublu dialog paralel: acel al comunicatorilor şi acel al recepto-
rilor care interpretează diferit modalitatea de difuzare a informaţiei, precum şi modul în care a fost percepută 
aceasta, din punct de vedere cognitiv, afectiv şi comportamental. Construirea realităţii sociale depinde de 
anumiţi factori psihologici ce duc la înţelegerea diferită de către indivizi diferiţi a aceluiaşi mesaj, care într-un 
final implică caracterul, temperamentul, precum şi atitudinea fiecăruia din noi. 
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CONCEPTE DEFINITORII ŞI TRĂSĂTURILE SPECIFICE  

SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ 

Gheorghe GUŢU 

Catedra Ştiinţe Administrative 
 
Une société à responsabilité limitée est une forme de société intermédiaire qui est une société commerciale à res-

ponsabilité limitée où la responsabilité est limitée aux apports, mais qui présente des caractéristiques de la société de 
personnes, notamment parce que les parts détenues dans le capital ne sont pas librement cessibles sans l’accord de tous 
ou partie des associés. 

Cette forme de société, qui est une invention du droit allemand (la Gesellschaft mit beschränkter Haftung, abbréviée 
GmbH), existe aussi en France, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, aux Pays-Bas, en Algérie et au Maroc, en Tunisie 
et dans d'autres pays. 

 
 
Crearea unei economii moderne în Republica Moldova implică, alături de o susţinută şi laborioasă muncă 

legislativă, în egală măsură şi explicarea rapidă şi cât mai completă a reglementărilor ce vizează activitatea 
societăţilor comerciale. Astfel, din start ţinem să fim recunoscători legislativului din Republica Moldova 
pentru adoptarea unui valoros act normativ cu privire la societatea cu răspundere limitată, care se cerea imperios 
adoptat. 

În prezentul studiu intenţionăm să examinăm unele aspecte ce denotă specificul societăţii cu răspundere 
limitată, şi anume: 

A) evoluţia istorică a societăţii cu răspundere limitată; 
B) definiţia noţiuni de societate cu răspundere limitată; 
C) caracteristicile (particularităţile) societăţii cu răspundere limitată. 

A. Evoluţia istorică  a societăţii cu răspundere limitată 
În general, societatea comercială, entitate de natură contractuală bazată pe asocierea liberă a membrilor ei, 

are o istorie de mii de ani. Nu vom strădui asupra genezei tuturor formelor de societăţi comerciale, ci doar 
asupra celei mai ,,june’’ forme, şi anume: a societăţii cu răspundere limitată, în spaţiul românesc. 

Societatea comercială cu răspundere limitată este creaţia dreptului german, fiind reglementată pentru 
prima oară prin legea din 23.04.1892. Această lege a fost sursă de inspiraţie pentru alte ţări ca Austria (1906), 
Cehoslovacia (1920), Polonia (1920), Franţa (1928), Luxemburg (1923), Belgia (1935), Italia (1942), Spania 
(1953), Grecia (1971). 

În România, societatea cu răspundere limitată a fost cunoscută în Bucovina prin aplicarea legislaţiei aus-
triece începând cu 6 martie 1906. Ulterior, după Marea Unire din 1918, prin Legea din 1 octombrie 1938 
privind punerea în aplicare a legii privitoare la introducerea legislaţiei române în Bucovina şi prin Legea din 
2 noiembrie 1939 s-au menţinut în vigoare dispoziţiile legii austriece. 

Până la 31 decembrie 1989, toate discuţiile din literatura de specialitate, atunci  când caracterizau socie-
tatea cu răspundere limitată, aveau în vedere doar reglementările străine existente. Pentru prima oară această 
formă de societate comercială este reglementată de Legea nr.31/1990, care defineşte acest tip de societate şi 
stabileşte principalele coordonate de funcţionare. 

Cât priveşte Republica Moldova, societatea cu răspundere limitată este reglementată pentru prima dată în 
Hotărârea de Guvern nr.500 privind aprobarea Regulamentului societăţilor economice, din 10.09.1991. Astfel, 
conform pct.3 al acestui Regulament, unul dintre tipurile de societăţi economice posibil de constituit pe 
teritoriul Republicii Moldova este şi societatea cu răspundere limitată. Considerăm că legiuitorul de atunci 
grăbit, greşit a catalogat societăţile economice numindu-le tipuri, deoarece, conform doctrinei, sunt recu-
noscute 3 tipuri fundamentale de societăţi comerciale: două distincte şi unul ,,hibrid”, reprezentând o mixtură 
a primelor două, adică primul tip de societate comercială cuprinde acele societăţi care au drept criteriu de 
distincţie caracterul intuitu personae al contractului de societate, şi anume – societate în nume colectiv şi 
societate în comandită; cel de-al doilea tip de societate comercială, numite şi societăţi deschise, sunt societăţi 
pe capital, al căror element primordial îl constituie participarea la capital social a asociaţilor, reprezentat de 
societatea pe acţiuni. 
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Al treilea tip de societate comercială, care îmbină particularităţile societăţilor de persoane şi pe capital, 
este societatea cu răspundere limitată. 

Ulterior, legiuitorul moldav, la alin.(2) art.106 CC (din 6 iunie 2002) enumără societăţile comerciale, 
numindu-le forme de societăţi comerciale. 

Revenind asupra reglementărilor Hotărârii Guvernului nr.500 privind aprobarea Regulamentului socie-
tăţilor economice, suntem de părere că, odată adoptat, Regulamentul societăţilor economice a făcut un pas 
înainte în dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova, care pentru etapa respectivă, ţinându-se cont 
de economia planificată existentă până la 1989, era unul irefutabil. 

B. Definiţia noţiuni de societate cu răspundere limitată 
Conform art.145 CC RM, societatea cu răspundere limitată este societatea comercială al cărei capital so-

cial este divizat în părţi sociale conform actului de constituire şi ale cărei obligaţii sunt garantate cu patrimo-
niul societăţii. 

Considerând această definiţie incompletă, apelăm la Legea cu privire la societăţile cu răspundere limitată, 
nr.135-XVI, art.2, care, observăm,  nu face altceva decât să preia definiţia societăţii cu răspundere limitată 
din Codul civil. 

Astfel, ne vedem constrânşi în a încerca să definim această formă de societate comercială, călăuzindu-ne 
de doctrina de specialitate, precum şi de legislaţia altor state cărora le este cunoscută această formă de socie-
tate comercială. 

În această ordine de idei, conform art.34 al Legii franceze din 1966 privind societatea cu răspundere limi-
tată, acestea sunt definite ca fiind acele societăţi comerciale constituite de una sau mai multe persoane care 
nu suportă pierderile decât până la concurenţa aporturilor lor. Legea României privind societăţile comerciale, 
nr.31/1990, defineşte la art.3 societatea cu răspundere limitată ca fiind acea societate ale cărei obligaţii sunt 
garantate cu patrimoniul social, iar asociaţii sunt obligaţi numai până la concurenţa capitalului social subscris.  

Stanciu Cărpenaru defineşte societatea cu răspundere limitată ca o societate constituită pe baza deplinei 
încrederi, de două sau mai multe persoane care pun în comun anumite bunuri pentru  a desfăşura o activitate 
comercială în vederea împărţirii beneficiilor şi care răspund pentru obligaţiile sociale în limita aportului lor; 
este o societate cu caracter  mixt care îmbină caracterul intuitu personae cu răspundere limitată la obligaţia 
vărsării  aportului de capital social. 

Analizând în detaliu aceste definiţii, observăm că criteriul după care se conduc autorii acestora este cel al 
răspunderii asociaţilor faţă de obligaţiile asumate de societate, criteriu uzual folosit pentru departajarea dife-
ritelor forme de societăţi comerciale.  

Concluzionând, suntem de acord cu N.Roşca şi S.Baeş, care definesc societatea cu răspundere limitată ca 
persoană juridică ce s-a constituit prin voinţa uneia sau a mai multor persoane, exprimată în actul de constituire, 
în care acestea convin să pună în comun anumite bunuri pentru a  desfăşura activitatea de întreprinzător, a 
realiza şi a împărţi beneficii şi în care asociaţii nu răspund pentru obligaţiile societăţii, ci suportă riscul acti-
vităţii acesteia în limitele valorii părţilor sociale. 

C. Caracteristicile societăţii cu răspundere limitată 
Având în vedere ansamblul dispoziţiilor legale referitoare la această formă de societate, precum şi discu-

ţiile doctrinare existente, se pot sintetiza următoarele caracteristici ce fac ca societatea cu răspundere limitată 
să fie o formă distinctă de societate comercială: 

a) Societatea cu răspundere limitată este o grupare de persoane 
Etimologic, ,,societate” presupune o pluralitate de persoane, fie că este vorba de o societate civilă, fie că 

este vorba de o societate comercială sau o altă formă de asociere (ex: societatea nelucrătoare). Din chiar textul 
art.17 al Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi reiese că societatea comercială, ca specie a socie-
tăţii, în general, şi a societăţii cu răspundere limitată ca formă de societate comercială, în special, este o aso-
ciere între două şi mai multe persoane juridice şi/sau fizice legate printr-un  scop comun. Deci, societatea cu 
răspundere limitată este o grupare de persoane fizice şi juridice ori fizice sau juridice. 

Numărul de persoane ce constituie societatea comercială este determinat de voinţa asociaţilor şi de forma 
de societate pe care acestea o întemeiază. Interesându-ne doar societatea cu răspundere limitată, menţionăm 
că numărul de asociaţi care se pot asocia pentru a o crea nu poate depăşi 50 persoane (art.11 din Legea cu 
privire la SRL). De la regula societăţii pluripersonale există însă şi o excepţie. Astfel, conform aceluiaşi 
art.11 alin.(1), aceasta poate fi constituită şi de o singură persoană fizică şi/sau juridică. 
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b) Constituirea unor aporturi şi affectio societatis 
O caracteristică esenţială a societăţii cu răspundere limitată o reprezintă intenţia asociaţilor la încheierea 

contractului de constituire de a transmite anumite aporturi şi de a conlucra pentru desfăşurarea obiectului 
propus, în vederea obţinerii de beneficii.  

Cauza societăţii cu răspundere limitată  are două componente: 
1) intenţia de a constitui anumite aporturi în vederea formării capitalului social necesar şi impus de lege; 
2) intenţia de a conlucra ulterior pentru desfăşurarea unei activităţi rentabile. 
Fără această dublă intenţie nu poate exista societate cu răspundere limitată. Intenţia de a constitui anumite 

aporturi reprezintă voinţa asociaţilor de a pune în slujbă viitoarei entităţi colective sume de bani, bunuri, 
inclusiv drepturile patrimoniale (art.22 alin.(3) din Legea cu privire la SRL), natura şi mărimea acestui aport 
fiind determinată atât de forma de societate (în cazul nostru, conform art.21 alin.(2) din aceeaşi lege, capitalul 
social al societăţii cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de 5400 lei), cât şi de obiectivul propus. 

Intenţia de a colabora după constituirea societăţii cu răspundere limitată reprezintă voinţa asociaţilor de a 
lua cele mai bune decizii comune pentru desfăşurarea în  condiţii rentabile a activităţii societăţii cu răspun-
dere limitată. 

c) Răspunderea asociaţilor 
În virtutea faptului că orice societate comercială dobândeşte personalitate juridică din momentul înregis-

trării de stat la organele competente, aceasta şi poartă răspundere pentru obligaţiile asumate ulterior faţă de 
creditori. Asociaţii societăţii cu răspundere limitată nu răspund pentru obligaţiile societăţii, ci doar suportă 
riscul activităţii ei în limita valorii participaţiunii lor la capitalul social. Însă, dacă persoanele care intenţio-
nează să fondeze o societate cu răspundere limitată au acţionat în numele acesteia până la înregistrarea de 
stat, acestea răspund nelimitat şi solidar pentru actele juridice încheiate dacă societatea nu îşi asumă obliga-
ţiile ce decurg din aceste acte sau nu se ajunge la un alt acord (art.15 alin.(2) din Legea cu privire la SRL). 
La fel, asociatul care nu a vărsat în termenul stabilit aportul este obligat să repare prejudiciile cauzate socie-
tăţii dacă angajamentul său a generat aceste prejudicii, adică asociatul va răspunde subsidiar pentru obliga-
ţiile societăţii în limita părţii nevărsate (art.22 alin.(5)). 

d) Capitalul social este divizat în participaţiuni numite părţi sociale, a căror mărime este stabilită de actul 
de constituire în funcţie de cuantumul aportului şi include toate drepturile şi obligaţiile asociatului (art.24 
alin.(1)). Ea poate fi stabilită atât în raport procentual faţă de mărimea totală a capitalului social, cât şi în 
sumă bănească. 

 După cum am putut observa, societatea cu răspundere limitată nu numai că este cea mai jună formă de 
societate comercială, dar şi cea mai lesnicioasă din punctul de vedere al constituirii, ceea ce o face mult mai 
atractivă pentru cei ce doresc să se aventureze în afaceri mari cu sume (capital) mici.     
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MINORITĂŢILE ETNICE ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE:  

ABORDĂRI, CONCEPTE, STRATEGII 

Snejana CORLĂTEANU 

Catedra Relaţii Internaţionale  
 

This article examines the core concepts and theoretical approaches that define the contemporary study of nationalism and 
ethnic politics. It is intended to give readers a panoramic overview of the contemporary study of challenges surrounding 
the concept of ethnic minorities in the context of European integration. 

The article explores the creation of the international legislative framework for ethnic minorities status in the states 
involved in the process of European integration. Legislation and national political will have to take the needed steps for 
the implementation of international standards in order to represent the basic sources for the shaping of a decent status of 
its ethnic minorities. 

 
 
Evenimentele ce au avut loc recent în Europa de Sud-Est au reactivat problema minorităţilor etnice în 

aspecte specifice de la o ţară la alta. Se poate susţine că dezvoltarea teoretică şi apariţia unor doctrine noi 
privind minorităţile etnice în această zonă s-a produs într-o mare măsură ca reacţie la evenimentele din spaţiul 
politic. Problematica etnică este actuală şi pentru Republica Moldova, care este antrenată în prezent în pro-
cesul unor transformări esenţiale ce au loc, întâi de toate, sub semnul unor realizări de ordin politic. Orientată 
spre afirmarea unei statalităţi plenare şi a unei conştiinţe sociale moderne, Republica Moldova tinde spre 
valorile europene, nu numai descoperind dar şi asimilând experienţa occidentală.  

În aceste condiţii, o provocare distinctă pentru Uniunea Europeană o prezintă asistarea la schimbările 
politice, sociale şi economice din ţările Europei de Sud-Est. Actualmente, suntem martori oculari ai unui 
proces internaţional de mare anvergură, privind elaborarea şi promovarea normelor ce ţin de protecţia mino-
rităţilor etnice, îndeosebi în spaţiul european. Cercetarea acestei activităţi ca parte organică a procesului de 
democratizare a societăţii contemporane, ce se desfăşoară în corespundere cu necesitatea elaborării şi afirmării 
unui sistem de principii şi valori general umane, adecvate noului context european, este obiectivul de bază al 
acestui articol.  

Problema minorităţilor şi integrarea acestora în statele naţionale constituie obiectul de studiu al mai multor 
ştiinţe sociale: filozofia, sociologia, politologia, relaţii internaţionale. Analizând gradul de studiere a problemei 
în cauză, putem constata următoarele: problema dată este în vizorul atât al autorilor autohtoni, cât şi al celor 
străini din diferite domenii de cercetare ştiinţifică. Ce-i drept, fiecare din ei abordează această problemă 
reieşind din specificul investigaţiilor sale. Abordări teoretico-metodologice ale problemei privind naţiunea, 
conştiinţa şi identitatea naţională conţin lucrările politologilor occidentali, printre care putem menţiona pe 
cele ale lui E.J. Hobsbawm [1], A.D. Smith [2], W. Kymlicka [3], în care autorii îşi expun propriile teorii 
privind drepturile minoritare, descoperind noi valori şi principii pentru societăţile multiculturale. În perioada 
regimului comunist procesele naţionale au fost studiate, investigaţiile poartă însă un caracter ideologic. În 
ele, din punct de vedere teoretic, se analizează interdisciplinar dimensiunile şi valenţele etnosului, relaţiilor 
interetnice, identităţii naţionale – definindu-se multiple concepte care au constituit baza metodologică a 
cercetării problemei naţionale şi pentru studiile contemporane. Studiile din ultimii ani în domeniul relaţiilor 
interetnice şi al minorităţilor naţionale din Republica Moldova au fost realizate în mai multe dimensiuni şi în 
diferite modalităţi de abordare. Printre studiile elaborate în limba română pot fi considerate cele ale lui E.Patraş, 
care a studiat cadrul juridic internaţional al drepturilor minorităţilor naţionale din Republica Moldova [4]. Un 
alt autor, I.Diaconu, analizează problematica dreptului la existenţă al minorităţilor, definiţia conceptului de 
minoritate, măsurile de combatere a discriminării, drepturile specifice ale persoanelor care fac parte din 
minorităţi, natura şi contextul exercitării drepturilor [5]. 

Definirea conceptului de „minoritate etnică” reprezintă o problemă pe cât de importantă, pe atât de contro-
versată. Nereuşita obţinerii unui consens se explică prin dificultăţi de ordin juridic, dar mai cu seamă de 
ordin politic, dată fiind multitudinea de interese ale statelor pe al căror teritoriu locuieşte această categorie de 
persoane. După părerea noastră, în acest context complex în ştiinţa contemporană şi în practica politică noţiunile 
minorităţi etnice şi minorităţi naţionale au început a fi suprapuse. 
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Astfel, se vorbeşte despre minorităţile etnice ca fiind nişte grupuri restrânse cu un puternic sentiment al 
identităţii, ai căror membrii tind să aibă şi să trăiască o puternică afinitate reciprocă, izolate şi concentrate din 
punct de vedere geografic, fiind într-o situaţie de dublă periferie, iar minorităţile naţionale constituie nişte 
grupuri mai largi, deseori dispersate pe teritoriul mai multor ţări şi care sunt de cele mai multe ori prelungirea 
unor state suverane.  

Apariţia provocărilor contemporane, şi anume: a fluxurilor mari de migranţi în condiţiile de globalizare şi 
integrare europeană, a necesitat evidenţierea diferenţei dintre minorităţile etnice şi minorităţile naţionale. 
A.Perotti consideră că ar fi o greşeală de a nu face distincţie între minorităţile etnice şi minorităţile reprezen-
tate de imigranţi. Minoritatea etnică este fenomenul la baza căruia stă conceptul identităţii, care în cadrul 
unui sistem politic este supus reformării şi discriminării [6]. 

O părere specifică are autorul W.Kymlicka, care susţine că acele comunităţi ce au fost încorporate în cadre 
statale noi alcătuiesc, de regulă, societăţi paralele, mai mult sau mai puţin segregate în interiorul naţiunilor 
politice, care urmăresc dobândirea diferitelor forme de autonomie sau autoguvernare, considerând că numai 
pe această cale pot asigura păstrarea culturii, a limbii şi a formelor de existenţă comunitară caracterizată prin 
tradiţii specifice; astfel de comunităţi sunt definite de autor ca minorităţi naţionale. Grupuri etnice sunt 
grupurile de imigranţi, care au scopul de a se integra cât mai rapid într-o societate, devenind cetăţeni ai unei 
ţări mai prospere [7].  

Se consideră că majoritatea grupurilor etnice sunt o consecinţă a emigrării dintr-o parte în alta a lumii, în 
timp ce comunităţile naţionale sunt o consecinţă a schimbărilor graniţelor, şi nu a emigrării sau imigrării. 
Tradiţional, distincţia dintre minorităţi naţionale şi minorităţi etnice se mai face de unii investigatori în funcţie 
de existenţa sau inexistenţa unui stat, în care membrii respectivei etnii sunt majoritari. Totodată, în cazul dat 
ar trebui să se pornească de la ideea că, din punctul de vedere al protecţiei drepturilor specifice, legislaţia 
internaţională nu face distincţie între cele două categorii, astfel că o eventuală distincţie ar trebui să fie lipsă 
şi în actele normative.  

În ce priveşte voinţa grupului minoritar de a fi considerat minoritate şi de a-şi păstra propria identitate, 
sub acest aspect, atât legislaţia statelor, cât şi documentele internaţionale menţionează ca factor determinant 
dorinţa individului ca atare de a aparţine sau nu de minoritate. Subiectul minorităţilor şi problema elaborării 
şi implementării unor politici îndreptate spre drepturile minorităţilor şi strategiile de incluziune socială au 
luat forme concrete atât în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, cât şi în cadrul Consiliului Europei. Dacă, 
iniţial, strategiile elaborate aveau în vizor mai degrabă limba minorităţilor, asigurarea predării în limba mino-
rităţilor, astfel contribuind la perpetuarea culturii şi tradiţiilor minorităţilor, atunci în ultimul deceniu a fost 
catalizată formarea cadrului legislativ şi instituţional anume pentru elaborarea de politici adresate grupurilor 
minoritare.  

În UE, în cele 27 state membre şi aproape 500 milioane locuitori nu există o majoritate naţională, ci numai 
minorităţi etnice. În pofida diferenţelor dintre acestea, la baza întregii construcţii europene a stat voinţa de a 
elabora şi de a implementa o politică comunitară în domeniul dat pe baza unor interese comune.  

Cadrul european legislativ de bază include următoarele acte importante pentru formarea politicilor la nivel 
naţional: 
 Carta drepturilor fundamentale ale UE; 
 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi protocoalele adiţionale la ea; 
 Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale; 
 Recomandările 1201 şi 1203 ale Consiliului Europei; 
 Carta europeană a limbilor regionale şi minoritare; 
 Actul Final de la Helsinki (1975) (document al OSCE). 
Pentru investigaţii politologice teoretico-practice este important a accentua evoluţia aparatului categorial 

în limbajul politic internaţional. În paralel cu elaborarea reglementărilor noi privind minorităţile, s-a pus şi 
problema de a şti care sunt, într-un caz sau altul, grupurile la care ne referim, pentru ca aceste reglementări să 
fie aplicate. Dacă într-o primă perioadă documentele internaţionale au vizat în mod expres anumite minorităţi 
etnice sau religioase, treptat reglementările au căpătat un caracter general. Ca urmare, a apărut şi necesitatea 
unei definiţii a conceptului de minoritate, iar, pe măsura extinderii preocupărilor şi a reglementărilor, a crescut 
presiunea privind articularea acestui concept, astfel încât să se asigure o înţelegere şi o aplicare uniformă. 
Trebuie să precizăm că nu există o definiţie general acceptată în plan internaţional, care să poate fi propusă 
oricărui stat sau să poată fi invocată cu autoritate drept standard internaţional. De-a lungul anilor, au fost 
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propuse mai multe definiţii, care au fost supuse atenţiei forurilor internaţionale şi statelor, dar care nu au fost 
adoptate ca atare.  

Subcomisia ONU, în Doc. E/CN.4/358 din 30 ianuarie 1950 pentru prevenirea discriminării şi protecţia 
minorităţilor, propunea următoarea definiţie: „Termenul de minoritate include numai acele grupuri nedominante 
ale populaţiei, care posedă şi îşi doresc să menţină tradiţii sau caracteristici etnice, religioase sau lingvis-
tice stabile, evident diferite de cele ale restului populaţiei”. Asemenea minorităţi trebuie să includă în mod 
corespunzător un număr suficient de persoane, pentru a putea dezvolta aceste caracteristici. Membrii unor 
astfel de minorităţi trebuie să fie loiali statului ai cărui cetăţeni sunt.  

Într-un studiu asupra drepturilor persoanelor care fac parte din minorităţi, raportorul subcomisiei, F.Capotorti, 
definea minoritatea ca „un grup numeric inferior restului populaţiei unui stat, în poziţie nedominantă, ai 
cărui membri – cetăţeni ai statului – posedă din punct de vedere etnic, religios sau lingvistic, caracteristici 
diferite de cele ale restului populaţiei şi care manifestă chiar şi în mod implicit un sentiment de solidaritate, 
cu scopul de a prezerva cultura, tradiţiile, religia sau limba lor” [8]. 

În raportul său Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/34 referitor la mijloacele posibile pentru a facilita rezolvarea 
paşnică şi constructivă a problemelor în care sunt implicate minorităţile, raportorul special Asbjorn Erde 
adoptă următoarea definiţie: „Prin minoritate se înţelege orice grup de persoane care îşi au reşedinţa într-un 
stat suveran, reprezintă mai puţin de jumătate din populaţia societăţii naţionale şi ai cărui membri au în 
comun trăsături de natură etnică, religioasă sau lingvistică care îi deosebesc de restul populaţiei”.  

Într-un proiect de Convenţie cu privire la problematica minorităţilor, Doc.C.D.L.(91)7 adoptat la  
8 februarie 1991, se propunea următoarea definiţie: „În sensul prezentei Convenţii, termenul de „minoritate” 
desemnează un grup numeric inferior restului populaţiei unui stat, ai cărui membri, care au cetăţenia 
acestui stat, posedă caracteristici etnice, religioase sau lingvistice diferite de cele ale restului populaţiei şi 
sunt animaţi de voinţa de a-şi păstra cultura, tradiţiile, religia sau limba”.  

Într-un alt proiect de document, Conseil de l’Europe, Comité des ministres, Doc. (94)161, p.14, supus 
Consiliului Europei în 1993, ca anexă la Recomandarea 1201 a Adunării parlamentare a Consiliului, respectiv 
proiectul de protocol adiţional la Convenţia europeană a drepturilor omului, privind persoanele care aparţin 
minorităţilor naţionale, se propunea următoarea definiţie: „În sensul acestei Convenţii, expresia minoritate 
naţională desemnează un grup de persoane dintr-un stat, care:  

a) îşi au reşedinţa pe teritoriul acestui stat şi sunt cetăţeni ai săi; 
b) întreţin legături vechi, solide şi durabile cu acest stat; 
c) prezintă trăsături etnice, culturale, religioase, sau lingvistice specifice; 
d) sunt suficient de reprezentative, deşi sunt mai puţin numeroase decât restul populaţiei acestui stat sau 

a unei regiuni a statului; 
e) sunt animate de voinţa de a păstra împreună ceea ce formează identitatea lor comună, mai ales 

cultura, tradiţiile lor, religia şi limba lor.”  
Reţinem însă că ambele definiţii propuse în cadrul Consiliului Europei au precedat adoptarea, în 1994, a 

Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor, singurul document juridic multilateral adoptat până în prezent 
în acest domeniu. Această Convenţie nu conţine însă nici o definiţie a conceptului de minoritate. Consiliul 
Europei nu a acceptat, prin urmare, nici una din definiţiile propuse. În Raportul explicativ asupra proiectului 
Convenţiei, publicat pentru sesiunea Comitetului Miniştrilor din 10 noiembrie 1994, se arată că s-a adoptat o 
abordare practică, bazată pe recunoaşterea faptului că, în acest stadiu, este imposibil să se ajungă la o definiţie 
care să întrunească sprijinul general al tuturor statelor membre ale Consiliului Europei.  

În spaţiul Uniunii Europene principiul de armonizare a politicilor comunitare cu cele statale a fost pus pe 
baza verticalei politico-juridice şi a devenit criteriu de eficacitate în dezvoltarea democratică a fundamentelor 
strategiilor naţionale în domeniul relaţiilor interetnice. Această abordare este actuală şi pentru statele orientate 
în viitorul lor politic spre integrare europeană.  

Republica Moldova a fost printre primele state care au semnat Convenţia-cadru pentru protecţia minori-
tăţilor naţionale [9]. Pentru statele-membre ale Consiliului Europei, inclusiv pentru Republica Moldova, 
Convenţia-cadru implică un angajament cu valoare juridică şi etnică, a cărei implementare poate servi drept 
indiciu al gradului de democraţie şi toleranţă ce există în teritoriul controlat de autorităţile respective. Con-
venţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale este un act normativ de importanţă capitală, care, pe de o 
parte, reflectă o întreagă perioadă de elaborare şi cristalizare în decurs de jumătate de secol a principiilor 
juridice moderne şi general recunoscute privind apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor 
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aparţinând categoriei „minoritate etnică”, iar, pe de altă parte, un angajament social al Moldovei, ca stat 
membru al Consiliului Europei, de a asigura în cadrul unor reglementări naţionale implementarea acestor 
principii în politica de stat referitoare la relaţiile interetnice din ţară. 

Desigur, aplicarea principiilor generale ale Convenţiei-cadru nu exclude luarea în considerare a relaţiilor 
specifice din republică; altfel spus, ea nu poate avea un caracter mecanic, deşi principiile Convenţiei-cadru 
ca atare au prioritate faţă de legislaţia internă a Republicii Moldova, aşa cum prevede art.4, alin.(2) şi art.8 
din Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994. De menţionat că sursele principale de inspiraţie 
care au servit drept bază juridică pentru conţinutul Convenţiei-cadru sunt: Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului, Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (CEDO), 
Declaraţia Naţiunilor Unite asupra drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale sau etnice, 
religioase şi lingvistice (Rezoluţia 47/135, adoptată la 18 decembrie 1992) şi alte hotărâri, inclusiv cele ale 
OSCE, care implică angajamente privitoare la protecţia minorităţilor naţionale, au fost semnate şi ratificate 
de Republica Moldova.  

În momentul aderării Republicii Moldova la Consiliul Europei (13 iulie 1995) au fost luate o serie de 
angajamente care urmează a fi aplicate în legislaţia şi practica internă, unele dintre ele fiind deja realizate: a 
fost ratificată Convenţia europeană a drepturilor omului, împreună cu protocoalele adiţionale. Pe lângă cele 
nominalizate mai sus, putem menţiona şi Actul final al conferinţei pentru securitate şi cooperare în Europa, 
Documentele finale ale reuniunilor de la Madrid şi Viena pentru securitate şi cooperare în Europa, Documentul 
reuniunii de la Copenhaga a Conferinţei pentru dimensiunea umană a OSCE, Carta de la Paris pentru o nouă 
Europă. 

În perioada anilor ’90 Parlamentul Republicii Moldova şi-a exprimat cu diferite ocazii convingerea în 
iminenţa unei legi privind statutul minorităţilor naţionale. În anul 2001 un asemenea proiect de lege a fost 
totuşi elaborat şi aprobat în primă lectură de Parlamentul Republicii Moldova. Considerăm că una dintre 
cauzele care explică de ce nu s-a reuşit încă în Republica Moldova adoptarea unei legi interne care ar reglementa 
statutul persoanelor ce aparţin grupurilor etnice şi minorităţilor naţionale din ţară o constituie conceperea 
controversată, sub raport lingvistic şi juridic, a noţiunilor „grup etnic”, „grup naţional”, „minoritate etnică”, 
„minoritate naţională”, „etnie”. Atât la nivelul puterilor statului (Parlament, Guvern), cât şi al doctrinei, s-au 
pus în circuit termeni diferiţi pentru aceleaşi grupuri de persoane. Dacă într-o etapă iniţială se discutau sin-
tagmele „grup naţional” sau „grup etnic”, în perioada următoare s-a încetăţenit cea de „minoritate naţională”. 

Un grup de 52 de savanţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei, într-un aviz la proiectul Constituţiei, afirmă 
că în republică nu există minorităţi naţionale, ci grupuri etnice, caracterizându-le ca „parte componentă a unei 
etnii ce se desprinde din masivul de bază al constituirii istorice a acesteia şi emigrează pe teritoriul istorico-
etnic al altui popor” [10]. În calitate de grupuri etnice sunt priviţi ruşii, ucrainenii, găgăuzii, bulgarii, evreii, 
care în diferite perioade istorice, în virtutea diferitelor circumstanţe, s-au desprins de arealul etnic de bază, 
stabilindu-se în spaţiul dintre Prut şi Nistru. Un punct de vedere similar îl susţine Marin Beleuţă, conform 
căruia „pe teritoriul actualei Republici Moldova nu locuiesc minorităţi naţionale, indiferent de faptul că în 
afară de populaţia românească există reprezentanţi ai minorităţilor rusă, ucraineană, bulgară etc. Aceştia 
formează grupuri minoritare etnice şi nu au un teritoriu populat compact. În acest context se poate discuta 
numai despre unele localităţi populate compact de o anumită etnie”. Astfel, toţi alogenii care în prezent 
locuiesc în Moldova ar fi imigranţi, urmând a fi trataţi, sub aspect juridic, în această calitate. 

În concepţia unor politologi, grupurile etnice din Republica Moldova trec astăzi printr-un proces „de 
formare, de transformare în minorităţi etnice”. Există, de asemenea, opinii privind „grupurile naţionale ale 
naţiunilor mari”, referirea fiind făcută, evident, la adresa ruşilor, mai puţin adaptabili la noile condiţii istorice. 
Nici în structurile statale de azi ale Republicii Moldova nu există o imagine clară asupra termenilor utilizaţi 
faţă de comunităţile minoritare.  

Documentul de constituire, prin Hotărârea Guvernului nr.544 din 27 iulie 1994, a Departamentului Relaţii 
Naţionale menţionează termenul „minorităţi etnice” (art.2,6), iar una dintre cele două structuri ale noului orga-
nism aşa se şi numeşte: „Direcţia minorităţi etnice”. Pe de altă parte, o subdiviziune a Ministerului Învăţământului, 
profilată pe învăţământul minoritar, este intitulată „Direcţia învăţământ pentru minorităţile naţionale”. 

Începând cu Actul Final al Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (Helsinki, 1975), în 
circuitul politico-juridic internaţional, dar mai cu seamă în cel european, s-a încetăţenit îndeosebi termenul 
„minoritate naţională”. Faptul a devenit şi mai convingător după adoptarea, la 10 noiembrie 1994, a Conven-
ţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, document ratificat de Parlamentul Republicii Moldova în 
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1996. Referiri exprese la „minorităţi naţionale” se fac în acordurile de colaborare semnate de către Departamentul 
Relaţii Naţionale, pe de o parte, şi structurile de resort din Federaţia Rusă şi Ucraina, pe de alta.  

Potrivit prevederilor constituţionale, „Republica Moldova se obligă să respecte... tratatele la care este 
parte...” (art.8) şi, în acest sens, discuţiile privind terminologia asupra acestui grup de persoane au devenit 
desuete. Criteriile de autohtonie sau cele numerice ale diferitelor comunităţi nu vor putea să influenţeze nici 
în cazul dat asupra volumului de drepturi, din simplul motiv că „toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în 
demnitate şi în drepturi” (art.1 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului).  

La 19 decembrie 2003 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr.546-XV privind aprobarea 
Concepţiei politicii naţionale a Republicii Moldova. Acest document cuprinde totalitatea principiilor, obiec-
tivelor şi sarcinilor prioritare privind integrarea şi consolidarea poporului multicultural şi multilingv al 
Republicii Moldova prin armonizarea intereselor naţionale generale cu interesele tuturor comunităţilor etnice 
şi lingvistice din ţară. Conform Concepţiei, moldovenii – naţionalitatea fondatoare a statului – împreună cu 
reprezentanţii altor etnii: ucrainenii, ruşii, găgăuzii, bulgarii, evreii, românii, bieloruşii, ţiganii (romii), 
polonezii şi alţii constituie poporul Moldovei, pentru care Republica Moldova este patria lor comună. 
Concepţia a statutat angajamentul statului de a se îngriji în egală măsură de păstrarea, dezvoltarea şi libera 
exprimare a identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice a tuturor comunităţilor etnice care locuiesc în 
Moldova. Astfel, Republica Moldova s-a afirmat legislativ ca fiind o comunitate istoric constituită din mai 
multe popoare, care se identifică ca un tot unitar. 

Generalizând analiza teoretică a abordărilor politice, a reglementărilor internaţionale şi a implicaţiilor 
naţionale cu privire la minorităţile etnice, putem conchide următoarele: pe de o parte, recunoaşterea drepturilor 
minorităţilor etnice prin documente internaţionale a avut o influenţă benefică asupra legislaţiei interne a 
statelor, contribuind la afirmarea respectului faţă de drepturile minorităţilor etnice şi stimulând perfecţionarea 
legislaţiilor naţionale. Pe de altă parte, problematica minorităţilor etnice a căpătat o dimensiune europeană, 
permiţând ca pretutindeni în lume să fie valorificate la maximum ideile de existenţă, recunoaştere şi protecţie 
a minorităţilor etnice.  

Absenţa unei definiţii general-acceptate nu a împiedicat, aşa cum am văzut, adoptarea de documente inter-
naţionale cu conţinut din ce în ce mai bogat şi mai surprinzător privind standardele aplicabile persoanelor 
care fac parte din minorităţi. Este general acceptat că apartenenţa sau neapartenenţa unei persoane la o mino-
ritate este un act al voinţei libere a persoanei respective, care nu trebuie să atragă pentru ea nici un dezavantaj.  

Republica Moldova a depus eforturi considerabile pentru a stabili un cadru legislativ şi instituţional relativ 
complex şi satisfăcător privind protecţia minorităţilor naţionale. În acelaşi timp, în acest domeniu mai rămân 
o serie de dificultăţi care se impun a fi remediate, în principal prin sporirea eforturilor autorităţilor şi ale 
reprezentanţilor minorităţilor naţionale în vederea valorificării drepturilor acestora, precum şi prin edificarea 
şi consolidarea consensului în cadrul politicii interetnice a Republicii Moldova în corespundere cu preve-
derile internaţionale şi standardele Uniunii Europene ce pot servi drept factor de stabilizare socială, de sporire a 
procesului de integrare naţională şi de formare a identităţii naţionale pe baza principiilor democratice.  

 
Referinţe: 

1. Hobsbawm E.J. Naţiuni şi naţionalism: din 1780 până în prezent. - Chişinău: ARC, 1997.  
2. Smith A.D. Teorii ale naţionalismului. Ediţia a II-a. - Londra, 1983. 
3. Kymlicka W. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. - Oxford University Press, 1995. 
4. Patraş E. Minorităţile naţionale din Ucraina şi Republica Moldova. Statutul juridic. - Cernăuţi: Editura „Alexandru 

cel Bun”, 1998. 
5. Diaconu I. Minorităţile. Statut. Perspective. - Bucureşti: Tipografia Monitorul Oficial, 1996. 
6. Perrotti A. The Case for Intercultural Education. Intercultural Education Council for Cultural Co-operation. - Council 

of Europe Press, 1994. 
7. Kymlicka W. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. - Oxford University Press, 1995, p.135. 
8. Capotorti Francesco. Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, doc., 

E/CN/.4/sub.2/384/Rev.1(1979), paragr.201.  
9. Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, ratificată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova 

nr.1001-XII din 22.10.96, în vigoare pentru Republica Moldova din 07.11.1996 (www.parlament.md) 
10. Moldova Suverană, 1993, 2 iunie. 

 
Prezentat la 27.03.2009 

http://www.parlament.md/


STUD I A  UN IVERS I TAT I S  

Revist= [tiin\ific= a Universit=\ii de Stat din Moldova, 2009, nr.3(23) 
 

ORGANIZAŢIILE  EXTREMISTE  ŞI  IMPACTUL  LOR  

ASUPRA  TERORISMULUI  INTERNAŢIONAL 

Diana BENCHECI, Marcel BENCHECI 

Catedra Ştiinţe Politice 
 
The terrorism become a weapon of intimidation in the everlasting misunderstandings of diverse countries and civilizations, 

that a very different one from another trough the conception and the sense of life with its cultural and moral norms. 
The techniques that are used by the terrorists are very different (kidnapping, taking out people hostages, killings, 

explosions, poisoning of the water, the spread of diseases, etc.). From the whole of traditional methods there are: attacks 
of state chiefs, attacks on the diplomatic missions and on the politicians or on other popular people for their points of 
view, attacks on public institutions or commercial factories, on planes. According to mass-media, in the present there 
are in the world 500 terrorist organizations that have different orientations. But not taking in consideration the statistics, 
the reality is more painful. 

 
 
Dimensiunile şi formele de manifestare a terorismului au determinat ca acest fenomen să devină la 

început de nou mileniu cea mai mare ameninţare pentru comunitatea internaţională. Ameninţările teroriste, 
precum şi reacţia comunităţii internaţionale faţă de acestea au implicaţii şi consecinţe majore asupra tuturor 
domeniilor vieţii sociale şi, mai ales, asupra modului în care responsabilii politici decid să fie angajate şi 
întrebuinţate capacităţile militare în viitoarele operaţiuni de combatere a terorismului [1]. 

Ceea ce afectează şi mai mult pacea şi securitatea lumii este faptul că în susţinerea terorismului internaţional 
s-au implicat şi unele state, care apără şi tutelează diverse organizaţii teroriste. Cauza susţinerii acestor orga-
nizaţii diferă de la factorul religios până la sfârşitul războiului rece şi globalizarea proceselor social-econo-
mice în lumea contemporană.  

Una dintre cele mai active regiuni în susţinerea terorismului este Orientul Mijlociu. În această regiune 
atacurilor teroriste au fost expuse, în special, cetăţenii şi interesele SUA şi ale Israelului. Alte state cu activitate 
teroristă intensă sunt Algeria şi, la un nivel mai scăzut, Egiptul, unde organizaţiile fundamentaliste islamice 
folosesc acest procedeu pentru a lupta împotriva guvernului. Terorismul este prezent şi în alte state. Spre 
exemplu, în ţările din America Latină, în special sub forma guerilelor urbane sau rurale. Alte state afectate de 
terorism sunt SUA, Israel, Spania şi Irlanda de Nord, Bosnia-Herţegovina, Kosovo şi, sporadic, Turcia şi 
Grecia. În Afganistan se constată că situaţia rămâne instabilă, în pofida eforturilor Coaliţiei de a sprijini Statul 
Afgan Islamic de Tranziţie (TISA); elemente ostile s-au adăpostit în zone izolate, de unde acţionează în 
scopul întreţinerii stării de instabilitate şi pentru discreditarea străduinţei ISAF şi ale coaliţiei internaţionale.  

De menţionat că impactul şi modul de abordare a actelor teroriste s-au modificat considerabil. Dacă până 
în prezent terorismul era considerat ca o formă de conflict de intensitate scăzută, fiind situat la extremitatea 
inferioară a spectrului unui conflict armat care putea genera un război, de acum înainte fenomenul terorist, în 
întregul său, este tratat drept o nouă formă de război, capabil să determine probleme şi să provoace consecinţe 
ca şi un război clasic [2]. 

Asistăm în prezent la o uluitoare diversitate de războaie separatiste, violenţe etnice şi religioase, dispute 
asupra frontierelor, frământări civile şi atacuri teroriste, împingând o mulţime de imigranţi peste hotarele 
naţionale. În economia globală, tot mai strâns integrată, aceste mici conflicte declanşează efecte secundare în 
ţările înconjurătoare. Astfel, un scenariu cu multe războaie mici îi determină pe planificatorii militari ai multor 
armate să privească din nou spre ceea ce ei numesc „operaţiuni speciale” sau „forţe speciale” – războinicii de 
nişă ai zilei de mâine [3]. 

Spre regret, pentru mulţi oameni, grupări şi organizaţii terorismul a devenit o modalitate de soluţionare a 
problemelor lor de ordin politic, religios, personal. Terorismul* a devenit o armă efectivă de intimidare şi 

                                                 
* Există o diversitate de puncte de vedere referitoare la definiţia terorismului, dar mulţi specialişti apreciază acest fenomen ca fiind 
acţiunea de intimidare folosită pentru atingerea unor scopuri politice, economice, religioase etc. Prima tentativă de a defini terorismul 
aparţine legiuitorilor romani, care, în anul 103 î.e.n., în Lex Apelia, au încriminat sub titlul Crimen Majestatis, orice acţiune internă 
sau externă îndreptată împotriva integrităţii statului. Însă, însuşi termenul a fost conturat în perioada Revoluţiei franceze, când Robespier a 
proclamat supremaţia terorii, în anii 1793-1794. Originea termenului de terorism se află în limba latină – terror, terroris – şi înseamnă 
groază, teamă, frică, spaimă provocată premeditat prin ameninţare şi intimidare. 
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lichidare în polemica dintre diferite popoare şi state, care se deosebesc cardinal unele de altele prin concepe-
rea, normele sale morale şi culturale. 

Este de menţionat că terorismul constituie un fenomen complex cu o evoluţie strâns legată de evenimentele 
politice, ideologice şi sociale din diverse ţări ale lumii. Terorismul s-a reactualizat prin mişcările de contes-
tare şi rezistenţă de la începutul anilor ’60 ai secolului XX: mişcările de gherilă; revoltele studenţeşti din 
Europa, rezistenţa palestiniană din Orientul Mijlociu; mişcările afro-americanilor din SUA etc. Evoluţia de la 
simple acţiuni de revendicare a unor drepturi la provocarea unor dezordini, iar mai apoi la acte îndreptate 
împotriva vieţii unor persoane, a pus, la începutul anilor ’60 ai sec XX, bazele unor mişcări extremist-teroriste 
ce aveau ca rază de acţiune aria mai multor ţări ale lumii. 

În prezent, prin amploarea sa şi pericolul pe care îl prezintă la nivelul întregii planete, terorismul a devenit 
cea mai spinoasă problemă globală discutată de comunitatea internaţională [4]. O atenţie prioritară acestui 
fenomen se acordă după săvârşirea atentatelor sângeroase din 11 septembrie 2001, care în mod evident au 
demonstrat vulnerabilitatea autorităţilor guvernamentale în faţa terorismului internaţional, urmate de atentatele 
din Spania şi Marea Britanie [5]. 

Anul de referinţă pentru apariţia terorismului internaţional modern este considerat 1968, când acţionau  
13 grupări extremiste cu motivaţii religioase, fără ca acţiunile acestora să fie incluse în sfera terorismului 
religios [6]. În prezent, lucrurile au evoluat: circa 20% dintre grupările teroriste care activează pe glob invocă 
motive religioase în acţiunile lor. Uneori, însă, o serie de importante organizaţii teroriste (de exemplu, Armata 
Republicană Irlandeză, Organizaţia de Eliberare a Palestinei, Tigrii Tamil ş.a.), deşi au o componentă domi-
nantă religioasă, revendică aspecte de ordin politic şi social. 

Potrivit informaţiilor vehiculate în mass-media, în prezent în lume acţionează peste 500 de organizaţii şi 
grupări extremiste de diferite orientări. În această ordine de idei, una dintre cele mai cunoscute organizaţii 
teroriste, caracterizate printr-o rază mare de acţiune, număr important de membri şi o influenţă semnificativă 
este al-„QAIDA” (al-QA`IDA - Baza) [7]. Această grupare a organizat şi realizat actele teroriste din  
11 septembrie 2001 pe teritoriul SUA, provocând criza politică globală. Ea este o grupare teroristă trans-
naţională cu caracter politico-religios de orientare radical-islamică. Gruparea a fost fondată în Pakistan în 
baza structurii Maktab al-Hidmat, creată în anii 80 cu suportul serviciilor speciale ale SUA, Arabiei Saudită, 
Pakistanului în scopul finanţării şi acordării suportului tehnico-organizatoric voluntarilor islamici participanţi 
la operaţiunile militare din Afganistan împotriva trupelor sovietice. Reprezentanţii organizaţiei au participat 
în conflictele armate din Afganistan (1992), Somalia (1992-1993), Bosnia şi Herţegovina (1992-1995), 
Kaşmir (1993), Caucazul de Nord (1995), Kosovo (1999), Asia Centrală (1999). Organizaţia în cauză mai 
are şi un şir de alte denumiri: Gruparea islamică pentru protejarea lăcaşurilor sfinte, Organizarea Mântuirii 
Islamice, Reţeaua lui Usama ben Laden, Armata Islamică de eliberare a lăcaşurilor sfinte. Liderul militar-
politic al organizaţiei este Usama Mohammed ben Laden. Activitatea organizaţiei este dirijată de către un 
Consiliu suprem ce include în sine patru comitete: Comitetul pentru probleme de ordin militar, Comitetul 
pentru probleme financiar-economice, Comitetul pentru problemele religiei şi dreptului, Comitetul pentru 
problemele informaţiei, contrainformaţiei şi propagării ideologice. Ca urmare a descentralizării aparatului de 
conducere, lipseşte centrul unic de comandă. Efectivul organizaţiei nu este cunoscut, având o mărime variabilă, 
însă, după unele calcule, numărul persoanelor implicate în grupare atinge cifra de 20-50 mii. Conform datelor 
date publicităţii de către forţele de coaliţie, în perioada anilor 2001-2002 au fost arestaţi 2400 membri ai 
grupării, originari din peste 70 state ale lumii [8]. Gruparea dispune de armament performant, tehnică militară, 
mijloace de telecomunicaţii avansate, fixându-se tentative de experimentare a armelor de nimicire în masă cu 
aplicarea elementelor biologice, nucleare, radiologice, a elementelor toxice. Direcţiile de activitate ale organi-
zaţiei sunt orientate spre: blocarea căilor de comunicaţii; deturnarea aeronavelor; luarea ostaticilor din mediul 
misiunilor diplomatice; realizarea actelor de teroare faţă de diferite obiecte civile sau militare; asasinarea 
liderilor politici. În cazul realizării actelor teroriste, de regulă, sunt utilizate elemente explozibile teleghidate 
sau mecanice. În calitate de purtători ai mecanismelor explozibile prioritate se acordă automobilelor sau 
diversanţilor-sinucigaşi. O trăsătură specifică a grupării se consideră planificarea detaliată şi de durată a 
operaţiunilor menite a fi realizate. 

Atenţie se acordă pregătirii, traducerii în diferite limbi cu repartizarea ulterioară a ghidurilor practice cu 
referire la realizarea acţiunilor cu caracter diversionist-terorist; confecţionării şi utilizării mecanismelor 
explozibile; realizării măsurilor de asigurare material-tehnică şi financiară a grupărilor islamice de orientare 
radicală. Al-„QAIDA” dispune de o reţea de centre specializate în pregătirea mercenarilor în diverse regiuni 
ale lumii, cum ar fi Afganistanul, Bangladesh, Bosnia şi Herţegovina, Indonezia, Yemen, Pakistan, Somalia, 
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Sudan. O parte considerabilă a rezidenturilor de peste hotare activează în regim de conservare autonomă, iar 
în unele cazuri sub acoperirea diferitelor structuri cu profil social, religios, cultural. Componenţa nominală a 
acestora este completată din mediul cetăţenilor băştinaşi ai statelor europene convertiţi la islam. În calitate de 
acte de acoperire sunt practicate paşapoartele falsificate şi buletinele de identitate (SUA, Germania, Elveţia, 
Canada, Bosnia şi Herţegovina, Albania, Federaţia Rusă, Somalia, Yemen).  

În rezultatul acţiunilor comune ale serviciilor speciale occidentale, israelite, arabe, în perioada 1999-2001 
s-a reuşit demascarea reţelei de agentură teroristă din Marea Britanie, Canada, Spania, Germania, Franţa, 
Belgia, SUA, Italia, Pakistan etc. [9]. Canalele de finanţare ale grupării teroriste sunt asigurate din contul 
creării unei infrastructuri bine dirijate ce conţin elemente de finanţare internă şi externă. Acestea includ în 
sine activitatea financiar-bancară; transferurile bancare prin intermediul cardurilor; traficul de fiinţe umane, 
armament, muniţii; comercializarea produselor petroliere; contrabanda cu metale preţioase, a stupefiantelor; 
acţiuni de caritate şi suport umanitar etc. Actualmente, activitatea grupării s-a fixat în peste 95 de ţări din 
Asia, Europa, statele CSI, Africa, America Latină, SUA, statele arabe. 

O altă organizaţie extremistă este Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei. Aceasta este o organizaţie 
militar-politică palestiniană, întemeiată în 1967 prin sciziunea grupărilor Frontului Palestinian pentru Elibe-
rare şi a formaţiunilor paramilitare Abtal al-A'uda şi Shabab lil-Intiqam. Ideologia fundamentală a acesteia o 
constituie promovarea marxismului radical. Sarcinile trasate constituie eliberarea Palestinei cu aplicarea 
forţelor armate; lichidarea statului Israel; planificarea şi realizarea unor revoluţii. Liderii formaţiunii sunt 
împotriva adoptării declaraţiilor privind reglementarea paşnică a diferendului palestinian, continuarea 
confruntărilor armate împotriva Israelului. Conform registrelor oficiale ale Departamentului de Stat al SUA 
şi ale Uniunii Europene, gruparea este inclusă în lista organizaţiilor teroriste. În acelaşi context trebuie de 
menţionat FATH (Mişcarea pentru Eliberarea Palestinei), care de la începutul anilor 60 activează oficial 
în calitate de organizaţie armată, acordând prioritate activităţilor de partizanat. Sarcinile iniţiale ale organizaţiei 
erau direcţionate spre lichidarea statului Israel, repatrierea emigranţilor evrei, reîntoarcerea refugiaţilor 
palestinieni [10]. Operaţiunile militare contra Israelului sunt organizate de pe teritoriul Libanului şi Iordaniei. 
Liderii FATH în 1993 au recunoscut în mod oficial independenţa şi integritatea statului Israel, neacceptând 
metodele forţate de soluţionare a problemelor existente, fiind iniţiată procedura de reformare a structurilor 
militare. Reieşind din aceste considerente, reprezentanţii Departamentului de Stat al SUA au exclus organizaţia 
respectivă din registrul organizaţiilor teroriste. Însă, din toamna 2002 sunt fixate date ce atestă fapte ale 
radicalizării mişcării cu implicarea în coliziunile militare împotriva Israelului.  

Partidul Muncitoresc din Kurdistan este o organizaţie militar-politică de orientare separatistă a comu-
nităţii kurde din Turcia. Ea a fost întemeiată la congresul de constituire a cercului marxist de tineret „Asociaţia 
studenţească democrat-patriotică” de la Ankara în 1978. Sarcinile înaintate la congres prevedeau recunoaşterea 
identităţii naţional-culturale a kurzilor; acordarea autonomiei regiunii kurde din Turcia; realizarea libertăţilor 
şi drepturilor politice privind utilizarea limbii kurde; încetarea presiunilor şi represiunilor din partea autorităţilor 
turceşti. Începând cu anul 1979 conducerea PKK îşi desfăşoară activitatea preponderent pe teritoriul Libanului 
şi Siriei. Din august 1984 sunt întreprinse acţiuni violente direcţionate spre recunoaşterea statului independent 
Kurdistan din sud-estul Turciei.  

În acelaşi context, se remarcă HAMAS (Mişcarea Rezistenţei Islamice), care este o grupare paramilitară 
politico-religioasă dislocată în autonomia Palestiniană şi fondată în baza structurilor ilegale ale organizaţiei 
radicale Mişcarea Fraţilor Musulmani. Scopul acestei organizaţii este formarea statului islamic Palestina. 
Membrii acesteia au luat parte la răscoala populaţiei palestiniene (al-Intifaad) în perioada anilor 1987-1993, 
iar ulterior au realizat un şir de acte teroriste direcţionate spre sabotarea procesului de reglementare paşnică a 
conflictului şi realizarea proiectului de constituire a autonomiei Palestina [11]. Conform registrelor oficiale 
ale Departamentului de Stat al SUA şi ale Uniunii Europene, gruparea este inclusă în lista organizaţiilor 
teroriste. Rebelii se caracterizează printr-un grad înalt de motivaţie ideologico-religioasă, capabili spre 
sinucidere. Semnele distinctive ale mişcării sunt combinezoanele de culoare neagră cu inscripţie „Allah 
Akbar”. Principalul volum de armament este achiziţionat din Liban, Sudan, Republica Sud-Africană, unele 
state din America de Sud. Contactele externe ale organizaţiei sunt orientate spre Iran, care îi acordă asistenţă 
militaro-politică, şi spre Sudan. 

Trebuie de remarcat, de asemenea, HEZBOLLAH – Liban (Partidul lui Allah). Organizaţie politico-
religioasă a minorităţilor şiite, fondată în 1973 în scopul promovării concepţiilor jihadului împotriva Israelului; 
crearea unui stat islamic în Liban [12]. Organizaţia se caracterizează prin prezenţa tendinţelor pro-iraniene; 
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promovarea politicii violente împotriva militarilor SUA şi Israelului. În perioada anilor 80 membrii grupării 
au luat parte la confruntările armate împotriva Israelului (de partea Frontului de Rezistenţă Islamică din 
Liban); la organizarea demonstraţiilor în masă. În calitate de semn distinctiv membrii Partidului lui Allah 
poartă berete de culoare verde. Actele teroriste sunt direcţionate spre luarea ostaticilor din mediul elitei 
politice europene, a reprezentanţilor misiunilor diplomatice; terorismul aviatic; aruncarea în aer a obiectivelor 
militare din gestiunea SUA, Israelului, Franţei. Organizaţia dispune de infrastructură operativă ramificată 
practic în toate regiunile lumii. 

O altă organizaţie extremistă de stânga a obştii catolice din Irlanda de Nord este Armata Irlandeză de 
Eliberare Naţională, fondată în baza formaţiunii Armatei Irlandeze Republicane [13]. Programul politic 
este direcţionat spre recunoaşterea independenţei regiunii Ulster. Ca urmare a contradicţiilor de ordin intern, 
activitatea militar-operativă este neînsemnată. Organele sale de conducere sunt Consiliul Militar şi Coman-
damentul General. Direcţiile de activitate a organizaţiei sunt atacarea patrulelor militare, a posturilor de 
poliţie; acte teroriste îndreptate spre obiecte de importanţă economică; plasarea informaţiilor în reţeaua 
Internet cu caracter de ameninţare; acte de teroare vizavi de populaţia civilă; acţiuni de tâlhărie cu scopul 
autofinanţării. În calitate de mijloace de comitere a actelor teroriste sunt utilizate automobilele-capcană [14]. 
Canalele de finanţare – exproprierea ilicită a mijloacelor financiare; comercializarea drogurilor în Irlanda şi 
Danemarca; acţiuni de escrocherie, estorcare, şantaj. 

O altă organizaţie teroristă ce activează în Europa este ETA (Patria şi Libertatea Bascilor). Grupare 
paramilitară a bascilor din Spania, creată în baza asociaţiei studenţeşti EHIN şi organizaţiei de tineret Partidul 
Naţional al Bascilor. Principiile ideologice ale ETA se bazează pe combinarea diferitelor concepţii marxiste. 
Sarcinile declarate constituie eliberarea naţională a bascilor; aprecierea naţională a teritoriilor istorice populate 
de către poporul bascilor în regiunea de Nord a Spaniei (Ţara Bascilor, provincia Navarra) [15]. Ca urmare a 
influenţei serviciilor speciale, liderii organizaţiei s-au dezis de concepţia militară de soluţionare a conflictului. 
Din primăvara anului 2000, însă, se observă tendinţe de revenire la activitatea teroristă. În perioada martie-
august 2001 gruparea bascilor a săvârşit 25 acte teroriste cu utilizarea automobilelor-capcană (15 morţi,  
45 răniţi). Conform registrelor oficiale ale Departamentului de Stat al SUA şi ale Uniunii Europene, gruparea 
este inclusă în lista organizaţiilor teroriste. Conform datelor deschise, efectivul nominal al organizaţiei se 
estimează la câteva sute de rebeli. 

Organizaţiile teroriste încadrate astfel în sistemul acţiunilor politice dă o explicaţie în judecarea actelor 
teroriste. Definiţia clausewitziană, potrivit căreia războiul este continuarea politicii prin alte mijloace, rămâne 
valabilă. Având determinare politică, terorismul este un război, şi anume: un război asimetric [16], un război 
de un tip necunoscut anterior. Cele menţionate mai sus denotă că organizaţiile teroriste sunt o latură funcţională 
importantă ce caracterizează terorismul internaţional. 
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INFLUENŢA MANIPULĂRII ÎN LUAREA DECIZIILOR POLITICE 
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The most efficient weapon against political manipulation is an active conscience of everyone. The surface of political 

manipulation embraces the evaluation of social and economical transformation done in the period of transitions, the 
diagnoses of actual social, economic and political situation, the evaluation of the society. In this major problem diverse 
political forces are confronting, attacking each other through their special position. It is important to know that the effects 
of manipulation are disastrous for political decisions taking process.  

 
 
Ca procedeu de promovare a unor idei şi valori, de formare a unor atitudini şi comportamente manipularea 

politică este inalienabilă (într-o măsură mai mare sau mai mică) tuturor forţelor şi regimurilor politice din 
toate timpurile şi din toate spaţiile sociale. 

Aceasta, însă, nu înseamnă că orice acţiuni întreprinse de subiecţii politici de toate nivelurile sunt acte 
manipulatorii. În nici o societate nu se exclud intenţiile şi tentativele oneste ale diriguitorilor de a gestiona 
lucrurile în baza unor modalităţi corecte. Însă, o acţiune politică iniţial corect concepută poate să soldeze cu 
rezultate negative, iar actorii politici pot recurge la manipulări pentru a-şi ascunde eşecul şi a-şi salva imaginea.  

Deci, manipularea politică exprimă o relaţie specifică dintre cei care conduc şi cei care sunt conduşi, menită 
să justifice un anumit mod de utilizare a puterii sau să asigure sprijinul puterii de către cetăţeni, electorat, mase. 
Oricare ar fi motivele, tehnicile de manipulare nu se înscriu printre resursele constructive ale conducerii 
democratice. Ele sunt utilizate pentru a induce în eroare, a dezinforma şi a obţine un avantaj politic prin mijloace 
puţin acceptabile. Manipularea în general nu poate aduce o contribuţie constructivă nici la identificarea prob-
lemelor reale, nici, cu atît mai mult, la soluţionarea lor.  

În perioada de tranziţie utilizarea tehnicilor de manipulare capătă o răspândire destul de largă, un caracter 
intensiv şi sistematic. Actuala multitudine a forţelor politice este antrenată într-o competitivitate înverşunată 
privind influenţa asupra opiniei publice şi comportamentului oamenilor în corespundere cu propriile viziuni 
asupra problemelor societăţii şi asupra modalităţilor de soluţionare a acestora. 

Însă, nu toate elementele constitutive ale puterii politice dispun de pârghii, tehnici şi mecanisme deopotrivă 
de eficiente în manipularea conştiinţei, reacţiilor şi comportamentelor populaţiei. În principiu, puterea de stat 
are în acest sens mai multe posibilităţi, prin faptul că organizează şi coordonează sistemul de educaţie, elaborarea 
şi traducerea în viaţă a legilor, controlează activitatea funcţionarilor de stat etc.  

Puterea poate manipula cu succes atât timp cât acest proces se desfăşoară fără conştientizarea lui de către 
obiectul manipulării: individ, grup, mase. Odată cu dezavuarea manipulării ea poate prezenta un pericol 
pentru guvernanţi, creând publicului un disconfort psihic, urmat de confruntări, care pot avea consecinţe 
grave, precum: panica, neîncrederea, suspiciunea, refuzul oricărei informaţii pe motiv că ar putea fi falsă etc. 
Manipularea în sens larg presupune ca manipulatorul să aibă intenţia deliberată de a produce schimbarea de 
opinie, utilizând tehnici psihologice şi ca manipulatorul să nu conştientizeze mecanismele şi scopurile ei. 
Adică, determinarea unui actor să gândească într-un mod compatibil cu interesele iniţiatorului influenţei, prin 
utilizarea unor tehnici care distorsionează adevărul, lăsând însă impresia libertăţii de gândire şi decizie [1]. 
Practic, prin intermediul tehnicilor de manipulare politică nu se recurge la constrângere. Masele au impresia 
că acţionează conform voinţei lor în mod deliberativ. Caracteristic manipulării este că se efectuează fără 
ştirea auditoriului, a obiectului manipulării. Manipularea constă în a substitui înclinaţia către raţiune cu atot-
puternicia impulsiunilor instinctive, asociate cu opinii şi atitudini politice, prin reflexe condiţionate. Sloganurile, 
gesturile, alternanţa între tensiune şi absenţa ei sunt mecanismele pe care se sprijină manipularea. Politicienii 
folosesc scenarii şi tehnicile de manipulare în lupta lor pentru a câştiga voturile de încredere ale alegătorilor. 

Manipularea în societăţile democratice poate să apară sub impactul intereselor economice ale întreprin-
derilor care fac publicitate, sub presiunea concurenţei între structurile mediatice (presă, televiziune), datorită 
concurenţei între informaţia verificată de stat şi informaţia periferică difuzată de presă şi alte medii private, 
fie şi ca o consecinţă a confruntărilor neloiale dinte partide. În condiţiile în care pe arena politică a Republicii 
Moldova activează un şir de partide, electoratul poate fi în derută, dezorientat şi uşor manipulat. 
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Una dintre cele mai importante tehnici de manipulare utilizate de forţele politice pentru a crea imaginea 
aparentă a unei bune ordini sociale este minciuna politică. Minciuna este instrumentul folosit de forţele politice 
inconsistente în restructurarea concepţiilor, modificarea experienţelor, deformarea relaţiilor interpersonale, 
rescrierea istoriei, dezvoltarea unor noi criterii de evaluare, remodelarea sentimentelor [2]. Sunt mai multe 
categorii de minciună politică la care apelează subiecţii politici. O primă categorie cuprinde minciunile 
caritabile, destinate calmării neliniştilor din societate şi consolidării imaginii puterii stăpână pe situaţie. De 
exemplu, aparenţa de normalitate, folosită în explicarea procesului de tranziţie în Republica Moldova prin 
camuflarea informaţiei veridice despre costurile reale ale tranziţiei, eşecurile acestui proces fiind invocate ca 
inevitabile. O a doua categorie de minciuni serveşte intereselor celui care îşi doreşte o imagine pozitivă. Tactica 
dezinformării sau a omiterii informaţiei nefavorabile este aplicată pe scară largă de către majoritatea forţelor 
politice din perioada de tranziţie. Cea de a treia categorie de minciuni politice este folosită ca instrument de 
creare a imaginii negative, devenind astfel arma de distrugere morală a rivalilor politici [3]. Această categorie a 
minciunii este pe larg utilizată de către toate forţele politice, în special în cadrul campaniilor electorale.  

O altă tehnică de manipulare este influenţa ce are trei componente: modificarea comportamentului, 
integrarea în grup, inducerea sentimentului de supunere necondiţionată faţă de autorităţi [4]. Influenţa este 
elementul fundamental al comunicării. Această tehnică reprezintă un ansamblu de procedee de manipulare a 
obiectelor cognitive care definesc situaţia. Obiectele cognitive manipulate prin influenţare sunt poziţii, relaţii, 
referinţe normative, identităţi sau elemente ale contextelor temporale, spaţiale şi senzoriale [5]. Secretul 
influenţei majore este de a deţine doar o informaţie. Politica de influenţă este un proces complex realizat prin 
manipularea emoţiilor, intereselor, situaţiei obiectului în scopul creării relaţiei de încredere. În orice stat 
democrat, scopul opoziţiei politice este acela de a sancţiona prompt orice discontinuitate, orice fapt ce pare în 
neregulă. Din acest motiv ea se pronunţă împotriva tendinţei autorităţilor de a păstra aparenţa de normalitate. 
Iar acuzele venite din partea autorităţilor, conform cărora ziarele independente sunt vinovate de imaginea 
proastă a suprastructurii în ochii cetăţenilor (pentru că nu reflectă în paginile lor şi fapte pozitive), nu reprezintă 
decât tot o tehnică de manipulare, cea a „ţintelor false”, prin care se încearcă transferarea eşecurilor autorităţilor 
în sarcina presei. Această tehnică a fost amplu aplicată în cadrul politicii tuturor guvernelor şi parlamentelor 
care s-au perindat. 

Manipularea opiniei publice constituie una dintre formele tipice de manipulare a conştiinţei sociale. 
Cunoaşterea opiniei publice are o deosebită importanţă pentru sesizarea şi explicarea mecanismelor sociale, 
pentru conturarea şi elaborarea de prognoze cu caracter social [6]. Opinia publică este un element important 
în reglementarea conduitelor şi relaţiilor sociale. Cunoaşterea opiniei publice are o deosebită importanţă 
pentru sesizarea şi explicarea mecanismelor sociale, pentru conturarea unor programe de acţiune socială şi 
elaborarea de prognoze cu caracter social-politic. În perioada de tranziţie opinia publică este şi ea puternic 
controversată. De altfel, ea niciodată nu poate fi uniformă şi chiar nici în problemele cardinale ale societăţii. 
Vorba poate fi numai despre opinii ce prevalează în problema şi cazul concret. Diverse forţe politice tind să 
influenţeze, să remodeleze opinia publică în corespundere cu interesele pe care le urmăresc, exploatând în 
acest scop situaţiile de incertitudine şi instabilitate, neajunsurile reale şi cele inventate ale guvernanţilor 
precedenţi sau ale celor actuali. 

În cadrul manipulărilor cu opinia publică se recurge la tot felul de tehnici (despre unele din ele s-a vorbit 
mai sus), precum şi procedee variate: unii exploatează peste măsură şi neadecvat noţiunile de libertate şi 
democraţie, trecând sub tăcere că aceste valori de mare semnificaţie socială au limitele lor, cer să fie legal 
protejate şi nu constituie panacee în stare să creeze de la sine orice, inclusiv o ordine socială dorită; alţii sunt 
înclinaţi să mizeze prea mult pe dispoziţiile nostalgice ale unor categorii de populaţie, ascunzând adevărul că 
o revenire la valorile sociale majore de odinioară este imposibilă în condiţiile economiei şi relaţiilor de piaţă 
nedirijate în mod efectiv. Fapt este că mijloacele şi tehnicile folosite în bătăliile politice pentru influenţă şi 
pentru putere devin mai importante decât obiectivele reale ale mult doritei ordini sociale. 

Informaţia nu conţine niciodată adevărul sută la sută. Pe tot parcursul se strecoară erori, chiar dacă nici un 
membru al verigii informaţionale nu are intenţii rele. Chiar dacă un ziar politic reprezintă un apel la raţiune, 
el poate să se adreseze emotivităţii cititorului, fie printr-o informaţie, care creează o anumită stare afectivă, 
fie prin folosirea ritmului sau cuvintelor adecvate, astfel atingând corzile sufletului omenesc, invocând reflexe 
condiţionate pe care ziarul îşi propune să le dirijeze propriilor scopuri sau ale colectivităţii pe care o reprezintă. 
Ziarul poate să creeze o stare emoţională prin dispunerea materialului într-o anumită ordine sau prin introdu-
cerea de sloganuri şi simboluri în titluri. Azi oamenii sunt prea grăbiţi pentru a-şi putea citi ziarul, se mulţu-
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mesc să arunce o privire asupra titlurilor articolelor şi ştirilor, care cu puţine cuvinte creează o stare de spirit, 
o tendinţă, un diapazon. De aceea, jurnaliştii se străduie ca titlurile articolelor să conţină nucleul mesajului, care 
tind să-l transmită publicului, printr-o formă cât mai incitată. Presa în general este o armă a acelora, a căror 
interese le reprezintă (fie ale guvernanţilor, fie ale opoziţiei ori ale grupului de influenţă). Presa oficială este 
dotată cu misiuni şi sarcini precise: educarea maselor, mobilizarea lor pentru realizarea unor obiective econo-
mice, sociale şi politice; preamărirea realizărilor puterii. Presa guvernamentală este concepută ca mijloc de 
exercitare şi legitimare a puterii. Realizarea acestor obiective impune necesitatea controlului minuţios al 
informaţiilor oficiale, exclude interpretările după bunul plac, divagaţiile libertine ale celor care le difuzează. 

Poate fi oare presa independentă? Din partea presei nu există intenţia conştientă de a deforma realitatea, 
însă, ea nu se mulţumeşte cu doar relatarea evenimentelor apărute în spaţiul public, ci tinde să le comenteze. 
Totodată, orice comentariu este supus unui punct de vedere particular şi, deci, este relativ subiectiv. Cât de 
insistent i s-ar reclama independenţa mass-media, într-un anumit sens ea nu poate fi întru totul liberă, 
depinde de anumite organizaţii şi unităţi social-politice [7]. Prezentarea şi tratarea subiectelor de pe poziţii 
îngust partizane, ceea ce se întâmplă destul de frecvent, este o dovadă elocventă de angajament politic şi a 
dependenţei de anumite opţiuni şi orientări. 

Presa adeseori pretinde că ţine în stăpânire adevărul în ultima instanţă pe care, totodată, tinde să-l prezinte 
într-o formă categorică pentru a nu lăsa loc îndoielilor şi, cu atât mai mult, contestărilor. Walter Cronkite îşi 
încheia întotdeauna publicaţiile cu formula „Şi aşa stau lucrurile”, iar sindromul ilustrează simultan auto-
percepţia jurnaliştilor ca deţinători unici ai adevărului şi proiectarea asupra publicului a unei imagini de masă 
incapabilă să distingă între bine şi rău [8].  

Jurnaliştii sunt mult mai dependenţi de sursele oficiale de informare decât se pare la prima vedere şi, deci, 
pot fi involuntar predeterminaţi la manipulări. Într-un mediu sărac în surse de informare, în care comunicarea 
instituţională este centralizată şi puternic ierarhizată, libera informare, obiectivitatea mesajelor rămân simple 
doleanţe.  

Cotidienele, publicaţiile săptămânale, lunare, trimestriale, chiar şi atunci când tratează subiecte asemănătoare, 
o efectuează în moduri diferite. Presa rămâne mult mai exigentă decât imagine, în special când este vorba de 
analiza unei realităţi. Este mult mai uşor de a vorbi şi a convinge, decât a scrie şi a convinge. Informarea sub 
forma publicării unor evenimente, fapte şi idei este întotdeauna într-o oarecare măsură creatoarea unei anumite 
ordini în cadrul sistemului socioistoric în care acţionează. 

Conform opiniei autorului, procedeele şi tehnicile manipulatorii ale mijloacelor de informare în masă sunt: 
infiltrarea în opinia publică a unor contestări, informaţii, interpelări, pronosticuri pe care nimeni nu s-ar 
gândi să le atribuie unei puteri care dezinformează, dar care la un moment dat vor servi intereselor acestei 
puteri; răspândirea unei informaţii neutre, în care cursul evenimentelor este aranjat în aşa fel încât să conducă 
cititorul spre o anumită concluzie; ascunderea unor informaţii importante sau întârzierea prezentării lor; 
filtrarea informaţiilor, modificarea textului informaţiei în acord cu politica promovată de redacţie; prezentarea 
numai a unei părţi aflate în discuţie sau a unei explicaţii subiective a acestuia; prezentarea zvonurilor ca fapte 
reale; supraîncărcarea obiectului manipulării cu informaţii pentru a-i reduce capacitatea de analiză critică; 
includerea unei doze de autocritică în prezentarea unor probleme importante pentru crearea unei aparenţe de 
obiectivitate; răspândirea unor informaţii ce pot fi atribuite unei surse neutre, în care obiectul are încredere; 
fragmentarea informaţiilor şi prezentarea părţilor ce sunt în avantajul subiectului manipulării; „dezvăluirea” 
unor informaţii, considerate confidenţiale, care, în realitate, nu sunt secrete; promovarea efectului primei ştiri; 
combinarea de informaţii verificabile şi subversive; comentariul, în interesul subiectului manipulării, al unei 
informaţii adevărate; plasarea unei informaţii adevărate, cu dovezi concrete, într-un context care îl modifică 
sensul; exagerarea şi desfigurarea unei informaţii veridice pentru a-i stârni cititorului sentimente puternice; 
repartizarea inegală a lungimii şi calităţii informaţiei pro şi contra cu favorizarea aspectelor care ar orienta 
auditoriul; învăluirea unei informaţii subversive cu o faptă reală; dezvăluirea unei informaţii furnizate fără 
concluzie, dar în aşa mod încât cititorul să-şi fondeze de sine stătător concepţia dorită. 

O altă tehnică de manipulare universală este dezinformarea. Profesorul Claude Polin deosebeşte două 
tipuri de dezinformare: de tip inferior, ca minciună prezentată drept adevăr şi de tip superior, în care obiectul 
manipulării este determinat să-şi construiască el însuşi o reprezentare eronată asupra celeilalte părţi [9]. Dez-
informarea nu constă în a face să se creadă ceea ce nu există, ci în a modifica reacţiile în pofida convingerilor. 
O formă a dezinformării este logomahia, adică inventarea de formule care, după ce i-au sedus pe profesioniştii 
comunicării, se răspândesc în public şi sunt acceptate ca adevărate. 
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Propaganda este o tehnică de manipulare utilizată pe larg, care constă în transmiterea către un public a 
informaţiei care trebuie salutată pentru aceasta şi care nu este percepută de informator ca mincinoasă, ci, 
dimpotrivă, ca expresie a singurului adevăr existent. Propaganda constituie acţiunea de convingere prin 
instigare, ce tinde să înlocuiască raţiunea cu impresionabilitatea, ştergând linia de demarcaţie între adevăr şi 
fals [10]. Distingem propaganda albă şi propaganda neagră. Pentru propaganda albă efectele sunt mai evidente, 
provenind deschis dintr-o sursă a adversarului ce se bucură de credibilitate limitată. Ea are un caracter informativ, 
deoarece doar explică şi justifică o politică. Necesităţile culturale, alegerile sunt o ocazie excelentă în scopul 
desfăşurării propagandei albe. Propaganda albă identifică sursa şi mesajul care se transmite este recepţionat cu 
conştiinţa clară a distincţiei dinte noi şi ei şi poate fi atribuită ambelor regimuri politice – democratice, autoritare. 
Propaganda neagră înşeală asupra originilor sale, face ca minciunile deliberate să fie plauzibile. Ştirile 
selectate cu atenţie şi prezentate cu abilitate formează cea mai subversivă propagandă. Propaganda neagră îşi 
propune să răspândească şi să genereze informaţii false, să modifice realitatea, este orientată spre denaturarea 
adevărului. Principala preocupare a celui care îşi propune să realizeze o propagandă este de a şti cum să 
concentreze masele, adresându-se mecanismelor psihice, care ar putea acţiona asupra indivizilor, maselor. 

Prima lege a propagandei este legea conversării individului, pe care politicienii noştri ştiu foarte bine s-o 
aplice. La întâlnirile lor cu masele sugerează mai întâi în note foarte pesimiste situaţia creată ca rezultat al 
politicii de guvernare a puterii (ne referim la toate guvernele care s-au perindat în decurs de un deceniu). 
Apoi, tot ei, lasă să se întrevadă ieşirea din această situaţie dezastruoasă, care poate fi realizată doar cu 
acţiunile şi politica propusă de ei.  

Tehnicile de manipulare politică sunt aplicate atât în cadrul general al societăţii, cât şi în cel al unor 
grupuri social-demografice, profesionale, teritoriale, etnice, religioase etc. Ele înceţoşează nu numai tabloul 
privind actualul stadiu de dezvoltare social-economică şi politică a ţării noastre, dar şi perspectivele de evoluţie 
a ei în viitor. 

Concluzii  

Cea mai eficientă armă împotriva manipulării politice este conştiinţa liberă şi activă a fiecăruia. Aria 
manipulărilor politice cuprinde evaluarea transformărilor economice şi sociale efectuate în fazele iniţiale şi 
ulterioare ale tranziţiei, diagnostica actualei situaţii social-economice şi politice, prognozarea evoluţiei 
societăţii în perspectivă. În aceste probleme majore îşi încrucişează spadele diverse forţe politice, fiecare din 
ele atacând inamicul de pe poziţiile şi prin vizitele lor deosebite. 

Nu avem obiecţii în legătură cu aceasta, cu atât mai mult că diversitatea opiniilor, opţiunilor şi intereselor 
este o condiţie a pluralismului politico-ideologic, consfinţit prin prevederi constituţionale directe. Însă, pentru 
toţi trebuie să existe o măsură, pe care, după cum demonstrează practica tranziţională de până acum, prea 
puţini sunt înclinaţi s-o respecte, cedând câte ceva din ambiţii şi veleităţi. În schimb, există multe exemple 
elocvente când forţele politice manipulează în fel şi chip opinia publică pentru a produce criza puterii stăpâ-
nitoare în general, utilizând în acest scop orice mijloace, unele dintre care anticonstituţionale şi, ca atare, ar fi 
oportun să fie sancţionate. Dar, guvernanţii trec cu vederea şi sub tăcere astfel de comportamente ca nu cumva 
să fie învinuiţi în „autoritarism” sau în încălcarea drepturilor şi libertăţilor democratice. Eficientizarea 
funcţionării puterii de stat şi asigurarea ordinii sociale cer ca respectarea legilor să fie o condiţie inalienabilă 
în activitatea tuturor forţelor politice din ţară. 

Pentru a restrânge sfera aplicării acţiunilor manipulatorii şi pentru a minimaliza impactul lor nociv asupra 
societăţii sunt necesare eforturi comune ale tuturor actorilor politici conştienţi de primordialitatea intereselor 
naţionale faţă de cele de grup sau chiar personale. 

Este important de a conştientiza că printre efectele nocive ale tehnicilor de manipulare, în afară de stabilirea 
ordinii sociale, se mai înscriu profanarea, înjosirea, tâmpirea şi idiotizarea celor supuşi unor astfel de influenţe. 
Prin manipulări masive, intensive şi permanente este denaturată conştiinţa individuală, colectivă şi socială, 
este depersonalizat însuşi obiectul, căruia îi sunt adresate acţiunile respective, îndemnându-l să urmărească 
scopuri străine intereselor sale reale. În asemenea condiţii, activităţile subiecţilor sociali nu pot fi coagulate 
în baza unor deziderate comune, capabile să contribuie la instituirea unei ordini sociale viabile, care, la rândul 
ei, ar conferi, prin interacţiune, o dimensiune şi o funcţionalitate calitativ nouă puterii politice şi spaţiului 
democratic ordonat. Rămâne de conştientizat că unde şi când triumfă manipularea, acolo şi atunci este ratată 
o abordare şi luare a unor decizii politice corecte şi reale. 
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DREAPTA-STÂNGA: O VALENŢĂ ÎN METAMORFOZĂ 

Tatiana BORDEI  
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The multiple and diverse transformations which happen in the political world have their impact on the steps made by 

specialized scientific communities to review different hypotheses, theories that were considered more than a scientific 
Decalogue till recently. Continuing this idea it would be possible to rationalize the discussion of such a pretentious subject 
like the right-left political cleavage. The cleavage between the letf-right remains in agenda of scientific and political 
media, every time specialists trying to determine the line of demarcation between these two terms of the political vocabulary. 
The subject investigated in presented is a contradictory “disappearance” of the cleavage, relativity and permeability of 
the limits between two terms of the political syntax. The tendency to establish a parting line to separate the left from the 
right is welcome, taking into account that there is a necessity to clearly distinguish these two notions, a line which is 
used successfully by the political parties to settle along.  

 
 
Căderea Cortinei de Fier şi evenimentele ce au cuprins Europa de Est în 1989 au pus în faţa multor provo-

cări nu doar societăţile postcomuniste, dar şi democraţiile occidentale. Perturbaţiile socioeconomice, politice, 
culturale au reuşit să creeze fisuri conceptuale şi confuzii noi ideologice [1]. Se părea că noema despre apusul 
ideologiilor, al extremelor, atât de mult reiterată în lumea academică occidentală în anii ’60 (D.Bell), apoi ’89 
(Fr.Fukuyama), se adeverise. Dispariţia unui stindard al comunismului, cum era Uniunea Sovietică, argumenta 
pentru moment ideea despre „moartea ideologiilor”, în contextul când dreapta politică europeană se manifesta 
mai mult anemic, considerată compromisă după căderea fascismului [2], iar stânga „marcată nefast” de pul-
verizarea comunismului sovietic. Astfel, revoluţiile din 1989 anulau teoretic sau, în cel mai bun caz, anunţau 
clivajul politic dreapta-stânga, conform căruia erau catalogate, irelevant şi inoportun, ideologiile.  

Istoria recentă şi categoriile doctrinare apărute în acest răstimp, mai cu seamă după 2001, dovedesc că 
sfârşitul ideologiilor a rămas în fază asertivă şi premonitorie doar, iar binomul dreapta-stânga continuă, para-
doxal, să fie uzual în catalogarea unor formaţiuni politice sau categorii concepţionale.  

Ca fenomen psihologic ideologia – o totalitate de valori şi principii esenţiale – are două puncte de reper: 
individul şi colectivul. În faţa perturbaţiilor care continuă să frământe societatea individul are nevoie de un 
lucru care i-ar conferi siguranţă – ideologia, deoarece, indiferent de influenţa ei, ea conferă eforturilor umane 
un sens, le justifică şi le fortifică, ferind conştiinţa de obsesia culpabilităţii.  

Antamarea problematicii ideologiilor a atras după sine abordarea clivajelor existente. În contextul în care 
sfârşitul ideologiilor este incert, nu ştim în ce masura ar putea dispare binomul dreapta-stânga sau în ce masură 
ar putea fi considerat depăşit atâta timp cât spaţiul ideologic continuă să fie impărţit, în mod mai mult sau 
mai puţin egal, de doctrine ce se aliniază pe ambele părţi ale eşichierului politic. Chiar dacă, prin abstracţie, am 
limita longevitatea dualităţii la cea a extremităţilor ei, se pare că acestea din urmă mai degrabă s-au disimulat, 
însuşind forme noi, şi nu au disparut categoric. Să admitem că totalitarismul a trecut în istorie, dar, fiind înte-
meiate pe convingeri, ideile nu dispar, ele acceptă conotaţii noi, racordându-se la realitatea social-politică. 
Spaţiul postcomunist a fost teren fertil pentru formele pe care le-a îmbrăcat comunismul după 1989. Elita 
politică ce a succedat la putere era, iar pe alocuri mai continuă să fie, urmaşă directă a vechii nomenclaturi. 
Aceste date factuale vin să argumenteze proprietăţile spaţiului ideologic şi regularităţile lui [3]. Revoluţiile 
din Europa de Răsărit au anulat multe din vechile configuraţii, somându-le pe unele să se adapteze noilor 
ecuaţii politice. Apariţia unor clivaje/conflicte sociopolitice noi ar putea fi de fapt metamorfozarea vechilor 
paradigme, disimularea acestora cu scopul de a putea pretinde la un loc în noua constelaţie politică. 

Cu certitudine, existenţa clivajelor este un atribut al oricărei societăţi şi este expresia deosebirilor, dar şi 
similitudinilor de natură socială, economică, politică, inclusiv ideologică, dintre indivizi. Din acest conside-
rent, clivajele pot fi ierarhizate conform anumitor criterii. Ele constituie o formă de identificare a intereselor 
grupurilor sociale, utilizând aceste criterii, iar existenţa lor denotă un anumit grad de democraţie într-o socie-
tate, căci şi prezenţa conflictului, în aspectele sale non-beligerante, este o expresie a dreptului la diferenţă. 

Sintagma „clivaj politic” aminteşte polaritatea societală din perspectiva modelelor simplificante de tipul 
antinomiilor/binoamelor/dualităţilor şi ele reliefează nişte categorii sociale, politice, etnice, religioase, care 
au o conştiinţă şi o identitate de grup definită şi relevată prin intermediul anumitor organizaţii de tip politic. 
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Anume în baza ideii despre existenţa acestor conflicte/clivaje într-o societate Daniel Seiler încearcă să 
explice apariţia, evoluţia şi funcţionarea sistemelor de partide din Europa Occidentală şi Centrală [4]. Acest 
studiu are la bază, pentru cazul Europei Occidentale, paradigma celor patru clivaje ale politologului norvegian 
Stein Rokkan, conform căruia evoluţia Europei ar fi fost influenţată de trei revoluţii: naţională, industrială şi 
internaţională, care, urmărite fiind pe două axe conflictuale – o axă funcţională şi una teritorial-culturală – au 
germinat clivaje ce au catalizat apariţia a opt familii de partide politice relevante pentru spatiul Europei Occi-
dentale. E cazul să menţionăm, în această ordine de idei, că pentru prima dată conceptul de „clivaj politic” a 
fost abordat de Giovani Sartori, preluat apoi de Arendt Lijphart, care l-au considerat drept o variabilă notorie 
în determinarea sistemelor de partide dintr-o societate. 

Revoluţia naţională şi industrială determină cele patru clivaje fundamentale [5], iar revoluţia internaţională 
se referă doar la latura muncitorească a clivajului capitalişti-muncitori, creând subclivajul dintre stânga 
comunistă şi cea necomunistă [6]. Oricum, nu ne putem referi doar la comunism atunci când vorbim despre 
stânga, există şi o stânga care face parte din orizontul capitalist; astfel, nu putem limita dualismul doar la 
antiteza capitalism – comunism [7].  

Chiar dacă teoria clivajelor pare o reprezentare simplificată a societăţii, axată pe modelul antinomiilor, 
care încearcă să identifice într-un anumit context fenomenul ce fragmentează societatea civilă şi generează 
anumite mesaje electorale, această teorie nu este şi cea mai simplistă. Paradigma lui Rokkan, deşi şi ea a fost 
supusă criticii şi a reuşit deja să intre în categoria noţiunilor inoperante şi inactuale, oricum continuă să rep-
rezinte o grilă utilă în explicarea genezei şi evoluţiei sistemelor de partide. 

Fiind unul dintre cele mai revendicate clivaje dintre cele patru atestate în studiul lui Rokkan, cel de clasă 
sau proprietari-muncitori poate fi totuşi regăsit în orice societate capitalistă. Aceasta se întâmplă în condiţiile 
când dreapta este acuzată că se manifestă fad, stânga este firavă, după un colaps, şi ambele sunt prada unor 
metamorfoze conceptuale. Cu toate acestea, partidele politice continuă să se structureze de-a lungul axei 
dreapta-stânga.  

Nu ştim cu certitudine cât de conjuncturală a fost aşezarea reprezentanţilor naţiunii în Adunarea Constituantă 
în august 1789, cert însa e faptul că de atunci aceste două vocabule au făcut o carieră ca moduri de gândire, 
au fluctuat periodic, dar şi-au pastrat chintesenţa în ciuda creşterii complexităţii societăţii, pluralismului 
cultural etc. Dreapta întotdeauna a mizat pe tradiţie, ordine, religie, pe libertatea economică ca primă condiţie 
a libertăţii individuale; stânga a axat în jurul reformelor, egalităţii, echităţii sociale etc. [8].  

Deseori aceste cuvinte-cheie au fost supuse unor schimbări conceptuale, au penetrat hotarele dintre ele, 
apoi au revenit în albie, creând o confuzie temporară. Zicem temporară deoarece, ca reprezentare socială, 
binomul dreapta-stânga continuă să fie destul de eficient pentru a identifica şi autoidentifica un numar consi-
derabil de actori sau observatori ai vieţii politice. Problema e că aceşti termeni pot avea conotaţii specifice 
sub aspect geografic, cronologic, geopolitic [9]. Chiar dacă vocabulele binomului au cunoscut şi perioade de 
recul istoric, putem remarca un reviriment atât al stângii, cât şi al dreptei; chiar dacă admitem că extremele 
au compromis axa dreapta-stânga, ele nicidecum nu au avut capacitatea să o anuleze. Şi asta datorită proprie-
tăţilor universului conceptual de a se dilata, de a asimila idei noi, de a îmbraca forme noi congruente cu 
perioada istorică dată. Desigur, apar dileme atunci când observăm la stânga tendinţe specifice dreptei sau 
invers, dar sunt totuşi anumite aspecte care le disting pe aceste două. 

Dificultatea apare curent în abordarea acestor probleme. Ea vine parţial şi din relativitatea noţiunilor 
dreapta şi stânga, ceea ce le face inoperante atâta vreme cât nu sunt corect redefinite. Este nevoie de reconst-
rucţia unei drepte/stângi pe temeiuri mai largi decât cele politice sau economice, ce ar include şi semantica ei 
spirituală. O dreapta sau o stânga contemporană nu mai poate fi doar o simplă reeditare a celor de ieri, ele îşi 
pot păstra principiile implicite, dar au nevoie de forme şi strategii noi, valorile lor trebuie să fie actualizate 
pentru a putea fi percepute de societatea contemporană. Deosebirea devine şi mai dificilă datorită întrebuin-
ţării prea generalizante a unor termeni ca: revoluţie, stat, ordine, libertate, egalitate, securitate socială etc., 
fără un efort pentru clarificarea înţelesului lor. Pe de altă parte, partide şi doctrine aparent antagonice au în 
comun mai mult decât ne-ar lăsa să presupunem opoziţia lor deschisă. 

S-ar părea că binomul trebuie definit în termenii situării sale particulare. Ceea ce în anumite cazuri poate 
să apară ca progresist sau revoluţionar, în alte condiţii este parte a ordinii stabilite. Factori de comparaţie pot 
comporta conotaţii noi, în dependenţă de context. Aceste două elemente nu sunt concepte absolute, ci noţiuni 
relative, sunt elemente ale spaţiului poltitic care în anumite cazuri pot fi purtatoare de semnificaţii distincte 

 178



Seria “{tiin\e sociale” 

{tiin\e Politice [i Administrative  ISSN 1857-2081 
 

de cele originare. Emoţional ele pot avea atât o încărcătură pozitivă, cât şi negativă, nu poate fi una doar 
bună şi cealaltă doar rea. Ele pot căpăta forme noi chiar în cazul când vorbim de aceeaşi perioadă istorică, 
dar de diferite areale geografice. Adică, valorile, în virtutea cărora discutăm despre o dreaptă şi o stângă, la 
fel ca şi formele existenţei umane, nu fiinţează şi nu se manifestă fără variante, într-o unică formă. Doar prin 
diversitate ele pot constitui părţi ale unui sistem de semnificaţii. Numai ceea ce poate fi diferit poate transmite 
informaţie, generează sensuri şi semnificaţii [10]. 

Orice schimbare, fie ea pozitivă sau negativă, presupune şi anumite metamorfoze ale valorilor, o prefa-
cere a lor, formarea unei table de valori mai mult sau mai puţin noi, în care cele noi luptă pentru o poziţie în 
acest sistem, iar cele vechi caută să îmbrace forme noi, acceptabile, ce le-ar permite să fie funcţionabile, în 
acord cu spiritul timpului. Adică, între valori poate exista o luptă, o contradicţie, un clivaj şi înving doar acele 
valori care reuşesc să se impună tuturor, care satisfac deplin cerinţele logice şi psihologice ale individului, 
ale timpului. Valoarea se naşte dintr-o reciprocitate funcţională activă a subiectului cu obiectul, adică ea nu 
este un atribut al unuia dintre aceştia doi, ci rezultatul unei relaţii funcţionale dintre ei [11].  

În această ordine de idei, dreapta şi stânga au evoluat, au îmbracat forme noi, s-au disimulat în dependenţă 
de cerinţele societăţii, dar care au la origine câteva valori imuabile, care în anumite împrejurări pot însuşi 
semnificaţii noi.  

Deşi în anii ‘70 Sartre anunţa că ideologiile de dreapta şi stânga şi-au pierdut din relevanţă, dualitatea 
politică nu face abatere de la principiul simetriei, căruia îi este supus întregul univers, el coexistă ca şi alte 
tandemuri: bine-rău, est-vest, sfânt-profan etc., iar subtilitatea lor constă anume în banalitatea pe care le-o 
atribuim arbitrar. Dualităţile nu dispar, ele cooptează esenţe semantice noi.  

Orice tentativă a inteligenţiei politice de a desemna totuşi o linie de demarcare impermeabilă între com-
ponentele acestei antinomii sfârşeşte prin apariţia unei corvoade de definiri, noţiuni, încrucişări de idei. Numă-
rul forţelor politice ce se confruntă pe câmpul competiţiei politice, conţinutul dreptei şi al stângii, limitele lor 
cronografice, geografice etc., dimensiunile lor valorice continuă să fie în centrul discursurilor politice şi la 
200 ani de la apariţia lor factuală. Dar, se pare că bipolarizarea pe care noi încercăm să o încadrăm într-o 
diviziune obiectivă a realităţii politice şi care reiese dintr-o oarecare natură a lucrurilor, de fapt se proiectează 
dincolo de limitele noastre. Intrând în rândul categoriilor noastre intelectuale de la acea aşezare topografică a 
reprezentanţilor naţiunii din 1789 în cadrul Adunării Constituante, această antinomie nu a mai dispărut nicio-
dată din vocabularul politic, iar apariţia gândirii socialist-marxiste avea doar sa întărească acest raport dilemic, 
ce-şi găsiseră electoratul într-o societate burgheză. Conflictul dintre clase, atât de esenţial pentru socialism, a 
căzut ca şi turnat în forma dreapta-stânga, chiar dacă socialismul a fost un timp străin dihotomiei [12]. Forţa 
şi semnificaţia acestei distincţii cuprinde un areal mult mai mare şi mai real decât diferenţierea societăţii în 
grupuri sociale care îşi opun interesele şi condiţiile de existenţă. Dincolo de nişte semnificaţii social-produc-
tive, registrul acestei dihotomii are o construcţie spirituală. Dilemele antinomiei dreapta-stinga vin nu doar 
de la criza în care se află conţinutul social-economic, dar în parte şi din criza fondului cultural. Aşezându-se 
pe de o parte sau alta a Preşendintelui Adunării să se fi gândit taberele opozante doar la nişte tendinţe cu 
finalităţi materiale sau şi la anume valori spirituale, care aveau să varieze în dependenţă de spaţiul cronologic, 
etnic, geografic, realitate politică etc.? 

Nu întotdeauna putem atesta un dualism al partidelor, susţine M.Duverger, dar aproape întodeauna putem 
atesta un dualism al tendinţelor. Toată politica implică o alegere între două soluţii [13], de multe ori contra-
dictorii. Concluzia e că dualismul este logic, natural şi istoric. Generând dualismul, un conflict deseori se 
bipolarizează, iar lupta se intensifică în jurul a două nuclee antagonice. De multe ori, atitudinile respondenţilor 
se înscriu în această formă dualistă, care, în pofida ipotezelor ce le prognozează dispariţia, continuă să fie 
prezente în vocabularul politic [14].  

La o analiză fie şi mai sumară a evoluţiei dreptei şi stângii se reliefează câteva faţete ale lor, care sunt 
derivate ale unui fenomen unic de fapt. Încercând să şarjeze o linie fixă de demarcare, unii analişti consideră 
că constanta acestei ecuaţii poate fi considerată ideea progresului, alţii – cea a autorităţii, libertăţii, sentimentele 
faţă de naţiune etc. În dependenţă de mesajul unei tabere, cealaltă, din inerţia principiului contrariilor, a cliva-
jului/conflictului, invocă valori opuse. Fenomenul demonstrează mobilitatea ideilor, ambivalenţa valorior şi 
permeabilitatea frontierelor dintre aceste două noţiuni, relativitatea, continuitatea lor, dar şi incapacitatea 
noastră de a le fixa în limitele accesibile nouă. Deci, diferenţierea dreapta-stânga este un proces mult mai 
complex, în analiza lui trebuie să dăm dovadă de multă prudenţă şi e inerent să luăm în calcul nu doar cate-
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goriile sociale-productive, dar şi cele ale comportamentului individual, conjuncturile real poltice ale perioa-
dei concret istorice, specificul universului valoric al societăţii pe care încercăm să o turnăm în forma dreapta-
stânga. Dacă raportul componentelor antinomiei dreapta-stânga urmează logica politicii, atunci atribuirea 
unui individ la dreapta sau stânga eşichierului politic urmează logica valorilor, care de multe ori are loc la 
nivelul iraţionalului pentru noi [15]. Există, probabil, o corelaţie între planul de conştientizare, cel al compor-
tamentului şi cel verbal. Câţi dintre cei ce se declară de stânga sunt de stânga şi din punctul de vedre al con-
vingerilor, al valorilor împărtăşite e greu de spus. Deseori, respondenţii susţin valorile unei doctrine, însă de 
fapt au convingeri opuse, deci trebuie luate în calcul şi conjuraţiile politice ale perioadei istorice date. În 
prezent, alegătorii de multe ori dau preferinţă unui partid sau altuia, ţinând cont nu atât de ideologiile carora 
ele aparţin, cât de valorile exprimate de acestea. Această metodă este mult mai simplă pentru alegător decât 
pătrunderea în esenţa unor ideologii prea complexe pentru electoratul simplu (cu un nivel precar de cultură 
politică, cum ar fi cel din ţările fostului lagăr sovietico-socialist) [16]. Barometrele de opinie publică demonstreză 
că valorile preponderente pentru societăţile aflate în tranziţie sunt: drepturile omului, democraţia, echitatea, 
ordinea, respectarea legii, pacea, toleranţa, dreptul la muncă, tradiţia, stabiltatea, individualismul, proprietatea 
privată, bunăstarea, familia etc., valori care au fost reprimate în timpul regimului totalitarist, chiar dacă inten-
sitatea lor variază când vorbim de criteriul profesional, al vârstei şi al dimensiunilor sociale etc. Procesul de 
trecere a societăţii în tranziţie de la sistemul sovietic de valori la sistemul de valori democratice este în plină 
desfăşurare. Valorile democratice esenţiale ale societăţii occidentale s-ar parea că au găsit teren fertil în 
conştiinţa societăţilor din sud-estul Europei, deşi asimilarea lor comportă un şir de specificaţii şi, bineînţeles, 
dificultăţi. Faptul că de multe ori aceste valori sunt atestate atât la dreapta, cât şi la stânga nu anulează funcţio-
nabilitatea binomului, ci argumentează capacitatea lui de a supravieţui, de a lua forme noi actuale timpului 
istoric în care se dezvoltă.  

Eterogenitatea structurală a binomului este un rezultat al unei reacţii de adaptare la schimbările mediului 
politc. Esenţiale sunt detaliile specifice şi modul de combinare a acestor idei, încât ele reuşesc să fie funcţio-
nabile. Fuziunea unor idei nu s-a oprit la nivelul principiilor generale, ci a căpătat forme specifice în contextul 
fiecărui sistem politic separat, fiind rezultatul unui minuţios efort intelectual de adaptare. Doctrinele politice nu 
sunt simple liste de promisiuni, ci discursuri ce se raportează la anumite medii politico-sociale, din care provin 
formule specifice de clarificare doctrinară, sunt rezultatul unui efort deliberat de ajustare specific fiecărei 
culturi politice şi intelectuale. Important este modul în care se combină, prin efortul doctrinar, criteriile coerenţei 
conceptuale şi cele ale racordării pragmatice la realitate. Forţa practică a unei doctrine, fie ea de dreapta sau 
de stânga, vine din efortul continuu de stabilire a unui echilibru între aceste criterii. Acest echilibru fiind 
instabil, se cere a fi recreat permanent, pe masură ce mediul politic se schimbă şi dezbaterea publică înaintează. 
Bineînteles, de fiecare dată procesul este însoţit de dispute, discuţii şi polemici care străbat de cele mai multe 
ori etape îndelungate. În această ordine de idei este important să realizăm că „clarificarea doctrinară” nu 
trebuie înteleasă ca o decizie sinodală, ci ca un proces asociat dialogului public. Ea este nu atât un act politic, 
cât o dezbatere intelectuală, care nu duce la stabilirea unui decalog, ci a unui corpus de teme, argumente şi 
contrargumente aflate permanent în dezbatere publică [17], iar metamorfozele doctrinare sunt o necesitate 
izvorâtă din pragmatismul politic şi imperativele timpului nostru. 
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PARTIDUL POLITIC: REPERE CONCEPTUALE 

Radj CĂRBUNE 

Catedra Ştiinţe Politice 
 
Le passage du régime dictatorial au pluralisme politique conditionne toujours une société qui peut jouir librement de 

tous ses droits: chercher et dire la vérité sur la société et le pouvoir suprême, se manifester pleinement etc. 
Le caractère actif des partis politiques atteint son apogée lors des campagnes électorales. Tout parti a pour but d’obtenir 

le pouvoir suprême dans un Etat. 
Dans un pays à régime démocratique, les élections envisagent toujours l’attitude du peuple envers le pouvoir suprême 

et les méthodes de gouvernement. 
  
 
Actualitatea temei. Activitatea politică în societate se realizează nu numai prin intermediul statului, al 

instituţiilor şi organizaţiilor ce ţin de acestea, ci şi printr-o vastă şi complexă reţea de organizaţii şi instituţii 
extrastatale. Dintre acestea cele mai vechi şi importante sunt partidele politice. Existenţa partidelor politice, a 
partidismului ca fenomen politic reprezintă un fenomen esenţial al vieţii democratice. Democraţia se manifestă 
cu adevărat odată cu apariţia şi dezvoltarea partidelor ca instituţii politice, ele putând să desfăşoare o activitate 
sistematică şi de amploare numai într-un climat democratic autentic. Problema definirii partidului politic din-
totdeauna a constituit un subiect de dispută atât în literatura politologică, în stasiologie, cât şi în sociologia 
politică. Pe marginea acestei teme apar o mare diversitate de opinii, păreri. Unii pun accentul pe latura insti-
tuţională, organizatorică, program, funcţii sau rolul social, alţii reduc partidul politic la putere, la obţinerea şi 
menţinerea acesteia. Max Weber considera partidul politic „o asociaţie de oameni liberi, voluntar constituită, 
necesară societăţii cu un anumit program, cu obiective ideale sau materiale” [1]. 

Petre S. Negulescu consideră partidele politice „curente mai mult sau mai puţin puternice ale opiniei 
publice” [2]. Un partid politic trebuie să fie o parte a naţiunii şi să se caracterizeze printr-o comunitate de 
idei. În opinia lui Dimitrie Gusti, partidul politic este „o asociaţie liberă de cetăţeni uniţi în mod permanent 
prin interese şi idei comune, de caracter general, asociaţie ce urmăreşte, prin plină lumină publică, a ajunge 
la putere de o guvernare pentru realizarea unui ideal etic şi social” [3]. 

Datorită caracterului complex, partidele sunt obiectul de studiu al mai multor ştiinţe şi în această ordine 
de idei distingem trei abordări majore ale fenomenului „partid politic” [4]: 

Abordarea sociologică tratează partidul politic ca o expresie a societăţii şi studiază implicaţiile sociale ale 
acestuia, precum şi activitatea prin cucerirea şi realizarea puterii din perspectiva societăţii. Aceasta semnifică 
faptul că se insistă asupra măsurii în care grupurile sociale îşi pot satisface interesele prin intermediul 
partidelor, modalităţile de constituire şi de creştere a partidelor etc. Un exemplu de definire sociologică a 
noţiunii de „partid politic” este următoarea: „o organizaţie politică stabilă, care uneşte persoane cu interese şi 
idei de clasă, politico-economice, cultural-naţionale identice” [5]. 

Abordarea juridică are de-a face cu partidele politice în cadrul dreptului constituţional. Ea se interesează 
de partide în măsura în care acest fenomen trebuie şi este reglementat de legislaţia statului respectiv. Din 
perspectiva acestei abordări, partidele, ca fenomene juridice, se studiază sub aspectul rolului în activitatea 
instituţiilor centrale ale puterii de stat, modalităţilor de finanţare, particularităţilor reglementării activităţii, 
îndeosebi în perioada campaniilor electorale şi alegerilor propriu-zise. Această abordare lasă însă fără atenţie 
momentele sociale, psihologice şi, în mare parte, politice ale problematicii partidelor. 

Abordarea politologică (stasiologia) pretinde la cuprinderea cea mai vastă a fenomenului partidelor politice. 
În vizorul ei se află atât momentele sociale ale apariţiei, evoluţiei şi funcţionării partidelor politice (datorită 
sociologiei politice), cât şi nivelurile electorale, parlamentare şi guvernamentale ale activităţii partidelor, 
particularităţile structurii acestora etc. Abordarea politologică, utilizând cercetările şi viziunile din abordările 
precedente, le integrează într-un studiu complet, ce permite a cerceta atât aspectele interioare ale partidelor, cât 
şi implicaţiile externe ale acestui fenomen. 

După cum afirma politologul francez Maurice Duverger, „dezvoltarea partidelor este legată de cea a 
democraţiei, adică este legată de extinderea sufragiului universal şi a prerogativelor parlamentare. Pe măsură 
ce adunările politice şi-au extins funcţiile şi independenţa, membrii acestora au resimţit nevoia de a se grupa 
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pe afinităţi, cu scopul de a acţiona împreună. Cu cât dreptul de vot se extinde şi se multiplică, cu atât devine 
mai necesară încadrarea alegătorilor de către comitetele capabile să facă cunoscuţi candidaţii şi să canalizeze 
voturile în direcţia lor” [6]. 

Deşi termenul de partide este foarte vechi, doar începând cu a doua jumătate a sec.XIX acest termen 
semnifică o organizaţie politică structurală. Definirea termenului de partid politic este destul de dificilă, dat 
fiind marea varietate a acestora şi o diversitate de programe şi orientări, cu toate că toate partidele susţin că 
principalul lor scop este servirea intereselor poporului, al democraţiei şi libertăţii. Astfel, K.Djanda susţine 
că „partidul este o organizaţie ce are drept scop ocuparea funcţiilor guvernamentale cu reprezentanţii săi 
recunoscuţi (oficiali)” [7]. Interpretarea lui H.Kelsen priveşte partidele drept formaţiuni ce grupează oameni 
cu aceeaşi opinie pentru a le asigura o influenţă veritabilă asupra gestiunii problemelor publice. Însă, indiferent 
de scopurile obiective, sau de interesele particulare, ceea ce individualizează partidele este, după M.Weber, 
faptul că acestea urmăresc dobândirea puterii. Ea este obţinută pentru şefii partidului şi permite a ocupa 
posturile din conducerea administrativă de către aparatul de partid. M.Duverger scria că „partidele contemporane 
se determină într-o măsură mai mică de program şi apartenenţa de clasă a membrilor lor, decât de caracterul 
organizaţiei: partidul este o uniune ce deţine o structură specifică” [8]. 

Încercând să realizeze o definire universală a partidului politic, cercetătorul D. La Palombara indică patru 
trăsături definitorii ale acestuia: 

1) orice partid este purtător al unei ideologii sau al unei viziuni specifice asupra lumii şi a individului 
(concepţia despre lume); 

2) partidul este o organizaţie, adică o uniune instituţionalizată de oameni ce există o perioadă relativ 
lungă de timp la diferite niveluri ale politicii (de la local la cel internaţional); 

3) scopul partidului este cucerirea şi realizarea puterii; 
4) fiecare partid tinde spre asigurarea susţinerii poporului – începând cu susţinerea electorală şi terminând 

cu participarea activă în calitate de membri [9]. 
Caracteristicile 1 şi 3 deosebesc partidele politice de grupuri de interese, iar 3 şi 4 deosebesc partidele de 

mişcările sociale. 
După părerea mai multor cercetători ai problemei în cauză, existenţa partidelor politice, partidismul, ca 

fenomen politic, reprezintă un element esenţial al unei vieţi democratice. Nu întâmplător renumitul cercetător 
francez al istoriei partidelor politice şi a mişcărilor sociale M.Duverger considera că „a le refuza partidelor 
politice înseamnă a refuza să acţionezi” şi dacă „ar fi adevărat că democraţia este incompatibilă cu ele, aceasta 
ar însemna că democraţia este incompatibilă cu condiţiile epocii noastre” [10]. 

În favoarea tezei respective putem face referinţă şi la concluziile făcute de cercetătorii acestei probleme – 
C.Vîlsan, A.Andriş, E.Păcilă, R.Tanţău, care consideră, de asemenea, că „partidul politic este o grupare de 
oameni constituită pe baza liberului consimţământ, care acţionează programatic, conştient şi organizat pentru 
servirea intereselor unor clase, grupuri sociale...” [11].  

Metodologia de cercetare. În pofida diversităţii de abordări, ştiinţa politică a ajuns la concluzia că, în 
termenii cei mai generali, partidul poate fi definit drept o organizaţie relativ durabilă, formată din indivizi 
care împărtăşesc aceeaşi concepţie ideologică, subscriu la un set comun de valori social-politice, acţionând 
pentru cucerirea puterii şi pentru aplicarea propriului program şi/sau doctrină politică. 

Dacă e să ne referim la clasificarea partidelor, atunci cea mai simplă, dar nu şi simplistă, clasificare a 
partidelor politice ar fi separarea lor în „partide de stânga” şi „partide de dreapta”, adică în conformitate cu 
amplasarea tradiţională pe eşichierul politic. Apariţia acestei clasificări se datorează Marii Revoluţii Franceze. 
În 1789, în Adunarea Constituantă, duşmanii regelui, adepţii măsurilor radicale de schimbare a societăţii, 
erau aşezaţi la stânga de preşedinte, iar monarhiştii – la dreapta de preşedinte. Actualmente, calificativul  
„de stânga” se atribuie celor care pledează pentru dreptate socială, iar acel „de dreapta” partidelor, pentru care 
valoarea supremă este libertatea. O altă clasificare dată de teoria politică este: partide de guvernământ [12] şi 
partide de opoziţie [13]. Calificativul de guvernământ este atribuit partidelor ce se bucură de suficientă 
reprezentare parlamentară pentru a realiza în mod individual (sau prin coaliţie) funcţionarea guvernului. 

Enciclopediile ne furnizează anumite informaţii în plus cu privire la istoria partidelor şi a tipurilor de partide; 
la modul general, acestea sunt o asociere de persoane care împărtăşesc opinii şi perspective politice, sociale 
şi economice asemănătoare şi care doresc să dobândească influenţă în sfera statală. În acest sens, au existat 
partide mai mult sau mai puţin bine conturate încă de pe vremea oraşelor-state din antichitate şi de pe timpurile 
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Romei Republicane, precum şi în perioada mişcărilor politice şi religioase din secolele XVI-XVII. În Grecia 
Antică, Tucidide spunea referitor la partide: „partidele nu se alcătuiesc în armonie cu legile, pentru binele 
general, ci pentru foloase personale”. În acest sens ne este adus ca exemplu războiul peloponesian, în care 
partidele erau împărţite în funcţie de interese: 1) partidul democrat – care chema la luptă pe atenieni şi  
2) partidul aristocraţiei – care chema la luptă pe spartani. Totuşi, chiar dacă partidele în acea vreme reprezentau 
anumite interese de grup, ele au asigurat în Grecia Antică trecerea de la barbarie la civilizaţie. Totodată, ele 
au favorizat scindarea oamenilor în: liberi şi sclavi, bogaţi şi săraci, exploatatori şi exploataţi. La început au 
existat două alternative de regim politic: oligarhia (reprezentată în Grecia de eupatrizi – mari proprietari 
funciari) şi democraţia (guvernarea poporului – formată din agricultori, păstori, navigatori, negustori etc.). În 
baza acestei împărţiri apar trei partide politice: 1) pedeenii (oameni de la câmpie – proprietari funciari),  
2) paralienii (oameni de la ţărmul mării – negustorii), 3) diacrienii (oameni de la munte – agricultori, păstori) 
fiecare optând pentru un anumit tip de regim, şi anume: oligarhic, moderat şi democratic [14]. 

Partidele politice sunt unele dintre elemente de bază ale sistemului politic contemporan, fără care nu 
poate fi, nu poate funcţiona democraţia reprezentativă. Formându-se ca instrumente ale realizării intereselor 
de grup ale diferitelor forţe conflictuale pe calea obţinerii, păstrării şi realizării puterii politice, partidele 
politice au devenit un factor puternic al democratizării sistemului politic. Partidele politice creează într-o 
oarecare măsură pentru cetăţeni posibilitatea de a influenţa asupra elitei, de a o impune să acţioneze în inte-
resele întregii societăţi. În activitatea partidelor politice se realizează principiile fundamentale ale democraţiei. 
Apariţia şi dezvoltarea partidelor politice demonstrează eficienţa sistemului politic, este un factor important 
al consolidării statului democratic, al asigurării drepturilor politice ale cetăţenilor. Partidele politice se mani-
festă şi ca mediatori, între elitele politice şi societate pe verticală şi între diferitele segmente ale societăţii pe 
orizontală. În acest fel, în sistemul democraţiei contemporane partidele politice sunt chemate să fie un mijloc 
de transmitere a intereselor societăţii civile, să fie un mediator între societatea civilă şi stat [15].  

În societăţile în tranziţie rolul partidelor politice este în creştere, cuprinzând în activitatea lor multe domenii, 
printre care: stimularea activităţii cetăţenilor în politică; influenţarea formării opiniei publice, a culturii politice 
a cetăţenilor; constatarea şi promovarea intereselor păturilor sociale largi, asigurând o legătură permanentă 
între societatea civilă şi stat; înaintarea candidaţilor în organele puterii la toate nivelurile; devin un fel de 
catalizatori ai tuturor proceselor sociale din societate [16]. 

În societăţile în tranziţie, partidele politice, de regulă, participă mai activ în viaţă politică în perioada 
campaniilor electorale, însă mai apoi majoritatea lor manifestă în viaţa politică a societăţii modestie şi dau 
semne de existenţă doar cu apropierea unei noi campanii electorale sau în legătură cu unele evenimente 
politice deosebite. În rezultat, unele partide politice se manifestă în calitate de decor al politicii, fapt dovedit 
de incapacitatea lor frecventă de a oferi o concepţie autentică de guvernare. Partidele politice rareori sunt în 
stare să propună propriile variante de soluţionare a problemelor social-economice şi politice. 

Concluzii. Unii autori sunt de părere că în majoritatea statelor postsovietice relaţiile dintre partidele 
politice şi cetăţeni sunt slabe [17]. În aceste societăţi, în conştiinţa cetăţenilor este răspândită convingerea că 
partidele îşi apără propriile interese, dar nu interesele cetăţenilor. Aceasta este şi firesc, dacă luăm în consi-
deraţie faptul că partidele politice nu depind de societate. Partidele politice manipulează cu conştiinţă maselor 
în timpul alegerilor, pentru a fi legitimizate prin proceduri democratice. În statele postsovietice, noile partide 
politice nu sunt partide de integrare a maselor largi. De aceeaşi părere este şi cercetătorul rus L.Miteva [18], 
pentru care partidele politice în societăţile în tranziţie nu au devenit în măsura necesară reprezentanţi ai inte-
reselor maselor largi ale societăţii, ci servesc intereselor elitelor. Partidele nu au devenit deocamdată agenţi 
ai segmentelor largi ale societăţii, nu realizează în măsura necesară legătura dintre cetăţeni şi instituţiile de 
stat. Un mijloc important de stabilire a unei legături mai strânse a partidelor cu societatea civilă este 
democratizarea partidelor înseşi, prin includerea în structura lor a mecanismelor şi procedurilor care ar 
permite permanent să fixeze cerinţele populaţiei. 

Partidele politice sunt indispensabile democraţiei. Ele reclamă un sens care explică credinţele şi atitudinile 
unei comunităţi sau ale unei naţiuni. 
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DETERMINANTA POLITICO-JURIDICĂ A SFEREI MUNCII 

ÎN SISTEMUL POLITICILOR SOCIALE 

Igor COJOCARU 

Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi 
 
In the transition from a totalitarian political system with the planned economy to a democratic one based on market 

relations, jurisdiction and the organizations comprising the system has undergone essential changes, even more, must 
recognize that the integration into European structures requires may reform subtle divisions of the system. One of the 
reforms taking place in this direction is the cession of the attributes of organizations that directly or indirectly influence the 
level of public employment or social policy directs the work. As public policy, social policy reflects the state of reporting 
by institutions empowered to influence the living conditions, in order to achieve improvements for all or certain segments. 

 
 
Multitudinea problemelor cu care se confruntă societatea contemporană impune statului crearea de sisteme 

abilitate cu funcţii de remediere a acestora. În fond, în sistemul realizării politicilor sociale, sfera muncii 
creează ale sale segmente instituţionale specifice. Totodată, trebuie să ţinem cont şi de faptul că gestionarea 
corectă a politicilor sociale în sfera muncii în Republica Moldova este determinată de construcţia instituţio-
nală a sistemului şi baza normativ-juridică existentă în stat. În condiţiile tranziţiei de la un sistem politic 
totalitar cu economie planificată la cea de tip democratic, bazat pe relaţiile de piaţă, competenţa organelor şi 
organizaţiilor ce formează sistemul a suferit modificări esenţiale; mai mult, trebuie să recunoaştem că integ-
rarea în structurile europene impune o reformă mai subtilă a diviziunilor sistemului. Una dintre reformele ce 
au loc în această direcţie este cedarea unor atribute ale statului organizaţiilor ce influenţează, direct sau 
indirect, asupra nivelului de ocupare a populaţiei sau direcţionează politica socială în domeniul muncii. În 
calitate de politică publică, politicile sociale reflectă modul de raportare a statului, prin instituţiile abilitate, 
pentru a influenţa condiţiile de viaţă, în scopul obţinerii unor îmbunătăţiri de ansamblu sau pentru anumite 
segmente. În aceste condiţii politica socială se concretizează în: prevederi legislative specifice, hotărâri şi 
reglementări administrative, programe sociale, transferuri de venituri etc. [1]. 

Conform opiniei autorilor V.Teosa, V.Moşneaga, Gh.Rusnac, prezentarea grafică a promovării politicilor 
sociale în sfera muncii este alcătuită cel puţin din două laturi. Prima latură constituie subiectele de conducere, 
către a doua se atribuie cele de influenţă. În literatura ştiinţifică de specialitate găsim şi o altă detaliere a siste-
mului de gestionare. Acesta este alcătuit din patru verigi pe orizontală cu subdiviziunile sale pe verticală: statul, 
societatea civilă, organele şi organizaţiile internaţionale şi structurile mixte ca parteneri liberi şi egali. Subor-
donarea pe verticală cuprinde totalitatea elementelor la nivel de ramură, localitate şi unitate economică. Exami-
nând ambele cazuri, observăm că prima specificare este mai generală, cea de a doua fiind mai particulară [2]. 

Analiza experienţei statelor europene demonstrează că reglementarea de către stat a relaţiilor social-eco-
nomice poartă un caracter limitat faţă de cea în sistemul totalitar. Ea se referă la elaborarea şi implementarea 
aspectului normativ-juridic, inclusiv în sfera muncii, stimularea în domeniul ocupării, aprecierea nivelului de 
trai ş.a. O idee similară poate fi evidenţiată şi în lucrările dedicate analizei fundamentelor juridice, a practicii 
reglementării pieţei muncii, efectuată de V.Teosa, D. Vaculovschi, N.Romandaş, T.Negru ş.a. [3]. Totodată, 
este binecunoscut faptul că promovarea politicilor sociale la nivel de stat se caracterizează prin două elemente: 
de componenţa structurală (instituţională) şi de funcţiile şi procesele îndeplinite. Primul element este analizat 
în bloc de unii autori, precum S.Smirnov şi T.Sidorina, care divizează structura instituţională a politicilor sociale 
în instituţii cu obiectiv general de funcţionare şi instituţii de profil. La prima categorie ei atribuie organele legislative 
de stat (naţionale şi locale), instituţiile financiare de stat, întreprinderile şi organizaţiile antreprenorilor, la a 
doua – departamentele sociale ale statului, fondurile de asigurări sociale de stat şi cele nestatale, altele [4]. 

În acest context, în Republica Moldova la nivel de stat promovarea politicilor sociale este determinată, în 
primul rând, de organele centrale ale statului: legislativul, executivul şi organele judecătoreşti, iar, în al 
doilea rând, organele deconcentrate ale acestora în teritoriu. Obiectivele principale spre care este îndreptată 
activitatea acestora sunt legate de elaborarea şi adoptarea legilor, politicilor şi determinarea căilor strategice 
de dezvoltare, executarea şi controlul asupra respectării acestora,  altele. 
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Promovarea politicilor în cadrul activităţii Parlamentului se exprimă prin deliberările sale legiuitoare. 
Astfel, conform prevedrilor constituţionale, legislativul declară direcţiile principale ale politicii interne şi 
externe, adoptă legi referitoare la formarea bugetului de stat, reglementează relaţiile de muncă şi de formare 
a sindicatelor, se referă asupra protecţiei sociale [5], altele. Luând în consideraţie forma parlamentară de 
guvernământ ce a fost instaurată în urma modificărilor din 5 iulie 2000 operate în Constituţia Republicii 
Moldova, rolul acestuia a crescut. În articolul 66 al Constituţiei găsim mai multe atribuţii de bază ale Parla-
mentului, printre care: aprobă direcţiile principale ale politicii interne şi externe a statului; aprobă bugetul 
statului şi exercita controlul asupra lui; interpretează legile şi asigura unitatea reglementarilor legislative pe 
întreg teritoriul ţării, altele. La fel, în Parlament există Comisia permanentă pentru protecţie socială, sănătate 
şi familie, ale cărei domenii de activitate vizează: protecţia sociala; asigurarea şi asistenţa socială de stat; 
ocrotirea sanătăţii şi asistenţa medicală; problemele familiei, mamei şi copilului, persoanelor în vârstă înaintată, 
persoanelor cu dizabilităţi; relaţiile de muncă şi salarizarea. 

Următoarea verigă a sistemului înzestrată cu calităţi de promotor al politicilor sociale este Guvernul. 
Acesta asigură implementarea şi îndeplinirea legilor şi prevederilor adoptate de legislativ. Împuternicirile 
acestui organ includ: formarea unui sistem de ocrotire socială a populaţiei, crearea condiţiilor pentru creşte-
rea nivelului de trai pentru satisfacerea necesităţilor culturale şi spirituale; promovarea unei politici active în 
domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei; asigurarea obţinerii de venituri fiecărui lucrător, în dependenţă de 
rezultatele muncii sale pentru societate; elaborarea strategiei dezvoltării tehnico-ştiinţifice, altele.  

În ce priveşte activitatea Guvernului ce ţine nemijlocit de domeniul dezvoltării sociale, aceasta constituie: 
promovarea unei politici de stat unitare în vederea asigurării unui nivel de trai decent populaţiei; realizarea 
politicii de stat în domeniul reglementării proceselor migraţionale; asigurarea condiţiilor social-economice; 
crearea bazei tehnico-materiale şi a fondurilor speciale pentru învăţămînt, altele [6].  

La nivel insituţional, realizarea politiciilor sociale în sfera muncii a trecut prin mai multe faze de formare 
structurală.  În special, la acest capitol sunt implicate următoarele instituţii de profil: Ministerul Economiei şi 
Comerţului; Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; Inspecţia Muncii; Comisia Naţională 
pentru Consultări şi Negocieri Colective; Casa Naţională de Asigurări Sociale; agenţiile private de ocupare a 
forţei de muncă; organizaţiile non-guvernamentale altele. 

Totodată, în lista instituţiilor prezentate supra se observă lipsa unui organ central de stat menit să aibă sub 
control întregul sistem de instituţii din această sferă – Ministerul Muncii, instituţie care anterior a existat în 
Republica Moldova. Conform Hotărârii nr.357 din 23 aprilie 2005, Guvernul Republicii Moldova divizează 
şi lichidează Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. În aceeaşi ordine de idei, ulterior, Parlamentul Republicii 
Moldova, prin Legea nr.274 din 29.07.2006, ratifică Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.150 
privind administrarea muncii: rol, funcţii şi organizare, adoptată la Geneva la 7 iunie 1978, în cadrul celei de-a 
64-a sesiuni a Conferinţei generale a acesteia [7]. Convenţia se aplică doar statelor membre ale Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii care o ratifică. Prin aceasta, administraţia muncii se defineşte ca totalitate a activită-
ţilor de administraţie publică în domeniul politicii naţionale a muncii. Potrivit Convenţiei, orice stat membru 
al Organizaţiei Internaţionale a Muncii, care o ratifică, va trebui să asigure în mod adecvat condiţiilor naţio-
nale organizarea şi funcţionarea eficientă pe teritoriul său a unui sistem de administraţie a muncii. Evident că 
interesul instituţional al autorităţilor publice este dictat de o anumită consecutivitate în propriile acţiuni; totodată, 
avem certitudinea că Ministerul de resort ar fi de un folos maxim în soluţionarea mai multor prebleme la 
acest capitol. 

A treia verigă – autoritatea judecătorească, urmăreşte, rezolvă cazurile şi soluţionează încălcările ce au loc 
în relaţiile de muncă, relaţiile de familie, drepturile omului, altele. Această componentă structurală a sistemului 
la nivel de stat este destul de impunătoare. Ca orice alt sistem, şi acesta se autodezvoltă, creând noi diviziuni 
şi desfiinţând cele vechi, astfel încercând să facă faţă rigorilor actuale. Considerăm că în pachetul legislativ 
ce vizează reforma justiţiei şi pentru a cărei realizare Guvernul tocmai şi-a asumat răspunderea, trebuia 
inclus un capitol aparte care să se refere la Tribunalele Muncii. Deşi instituţiile date nu sunt curţi de drept, în 
Germania (la fel ca şi în Irlanda, de exemplu) jurisdicţia în materie de ocupare în sfera muncii este independentă 
faţă de jurisdicţia civilă. 

În fond, autoritatea judecătorească nu este un subiect al raporturilor politice directe. Acesta nu ia parte la 
procesul politic de luare a deciziei; totodată, este mecanismul perfect în realizarea politicilor, inclusiv a celor 
sociale, graţie utilizării mijloacelor coercitive şi prerogativei puterii de care dispune în vederea realizării normelor 
de drept în cazul încălcărilor legale. 

 187



STUD I A  UN IVERS I TAT I S  

Revist= [tiin\ific= a Universit=\ii de Stat din Moldova, 2009, nr.3(23) 
 

Pe de altă parte, preocuparea principală a organelor de stat rezidă în promovarea şi protejarea drepturilor 
fundamentale ale omului. În acest sens, este de menţionat că întreaga structură instituţională prezentată este 
supusă realizării principiilor politice, economice şi de drept, graţie prevederilor stipulate în art.1 alin.(3) din 
Constituţia Republicii Moldova: Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea 
omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic 
reprezintă valori supreme şi sunt garantate. 

Dreptul la muncă este unul dintre drepturile fundamentale ale omului. Acest enunţ este dezvoltat cu o 
deosebită atenţie de un şir de specialişti în ramura de drept: E.Mocanu, N.Romandaş, E.Boişteanu, care susţin 
că dreptul la muncă este asigurat deopotrivă prin instrumente internaţionale elaborate în cadrul Naţiunilor 
Unite şi de instrumentele elaborate sub auspiciile Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi de comisiile 
Uniunii Europene, dar şi de organele de stat naţionale [8]. Activitatea de gestionare a organelor statului este 
determinată de baza normativ-juridică din acest domeniu. La rândul său, fiecare componentă structurală 
emite acte cu caracter normativ pentru organele competente sau cele ierarhic inferioare.  

Cu toate acestea, sistemul de promovare a politicilor sociale şi de gestionare a resurselor umane în repub-
lică în forma dată nu este complet. Următoarea verigă a sistemului, după cum a fost deja menţionat, este cea 
reprezentată de societatea civilă. După cum observăm, marea parte a actelor analizate la nivel de strategii, 
planuri de acţiuni admit societatea civilă la toate etapele procesuale de elaborare şi realizare a acestora. 

Societatea civilă se manifestă, în primul rând, prin activitatea organizaţiilor neguvernamentale, sindicate-
lor, mişcărilor obşteşti, altele. În ultimul timp suntem martori ai ascensiunii numărului de organizaţii neguver-
namentale şi mişcări obşteşti, care îşi pun drept scop o anumită contribuţie la promovarea acţiunilor sociale 
în sfera muncii, relaţiilor de muncă, ocuparea forţei de muncă etc., fie prin intermediere sau acţiuni directe [9]. 

O verigă a acestui segment o constituie sindicatele, ce reprezintă organele independente şi benevole care 
unesc lucrătorii cu interese comune în sfera de activitate – atât în sectorul de producţie, cât şi în cel social. 
Actualmente, sarcina principală a sindicatelor este determinarea metodelor optimale de apărare a drepturilor 
lucrătorilor, şi anume: organizarea parteneriatului juridic între patronat, salariaţi şi structurile guvernamentale. 
Trebuie să menţionăm că organizaţiile sindicale din republică dispun deja de experienţă în domeniul nego-
cierilor cu ceilalţi parteneri sociali [10]. 

Paralel cu această verigă îşi desfăşoară activitatea şi organizaţiile internaţionale. În primul rând, acestea 
transmit cunoştinţele şi experienţele ţărilor dezvoltate, competente în problemele respective, acest lucru fiind 
determinat de faptul că Republica Moldova nu dispune în unele cazuri de experienţa necesară. În al doilea 
rând, acestea influenţează, direct sau indirect, statul şi permit acestuia să contribuie, prin intermediul mijloacelor 
oferite, la îndeplinirea obligaţiilor sale. În multe cazuri, aceste organe şi organizaţii completează anume acele 
domenii de gestionare în care statul are potenţă redusă: dezvoltarea şi modernizarea societăţii, eradicarea 
sărăciei etc. 

În calitate de promotor al politicii sociale mai notăm şi a patra putere în stat – mass-media, care aduce un 
aport în acest domeniu prin informaţii difuzate de orice gen – fie noutăţi, fie propagandă, determinând în mare 
măsură caracterul decizional al populaţiei. 

Pentru a puncta o anumită consecutivitate a politicilor sociale în sfera muncii promovate de stat, în conti-
nuare vom încerca să prezentăm, în ordine cronologică, unele dintre cele mai importante documente politice 
şi acte normativ-juridice. Din prima categorie de documente face parte Pactul internaţional cu privire la 
drepturile economice, sociale şi culturale, adoptat şi deschis  spre semnare  de Adunarea Generală  a Naţiunilor 
Unite la 16 septembrie  1966, ratificat de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr.217-XII din 
28.07.1990, în vigoare din 26 aprilie 1993, care, în art. 6, dispune:  

1) statele părţi la prezentul Pact recunosc dreptul la muncă ce cuprinde dreptul pe care îl are orice persoană 
de a obţine posibilitatea să-şi câştige existenţa printr-o muncă liber aleasă sau acceptată şi vor lua măsuri 
potrivite pentru garantarea acestui drept; 

2) măsurile pe care fiecare stat parte la prezentul Pact le va lua spre a asigura deplina exercitare a acestui 
drept trebuie să includă orientarea şi pregătirea tehnică şi profesională, elaborarea de programe, de măsuri şi 
de tehnici potrivite pentru a asigura o dezvoltare economică, socială şi culturală constantă şi o deplină între-
buinţare productivă a braţelor de muncă în condiţiile care garantează indivizilor folosinţa libertăţilor politice 
şi economice fundamentale [11]. 
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Sfera muncii ca determinantă politico-juridică la nivelul cel mai general poate fi detectată în principiile, 
concepţiile şi strategiile adoptate de organele de stat. La perioada de referinţă, Guvernului îi revine un rol 
aparte; acesta se exprimă prin responsabilitatea pe care o deţine faţă de legiuitor şi faţă de popor. Procesele 
de implementare şi executare a actelor normative devine mai complicat în această perioadă. Cu toate acestea, 
executivul, în vederea accelerării proceselor date, elaborează şi aprobă unele strategii de dezvoltare a facto-
rului social-economic. Astfel, la 6 noiembrie 1998 Guvernul a primit Hotărârea cu privire la aprobarea orien-
tărilor strategice de dezvoltare social-economică a Republicii Moldova până în anul 2005 [12]. Cu părere de 
rău, elementul central al orientărilor strategice de dezvoltare a republicii Moldova îl constituia doar „blocul 
economic”. Un alt document de acest tip este cel primit de Guvern ca strategie pe termen mediu, până în anul 
2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.5-8 (890-893) din 10 ianuarie 2002 [13]), care tindea să 
completeze precedentul prin atenţia acordată special fiecărui obiectiv strategic. Unele dintre aceste sarcini au 
şi fost realizate. Astfel, a fost creat Serviciul de Stat pentru Utilizarea Forţei de Muncă.  

Prin semnarea Declaraţiei Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare de la Rio de Janeiro 
(iunie 1992), Republica Moldova, alături de 140 de state ale lumii, şi-a exprimat voinţa de a se integra în 
procesul global de tranziţie la modelul de dezvoltare durabilă. Esenţa dezvoltării durabile constă în asigurarea 
bunăstării, sănătăţii şi educaţiei societăţii în corelare cu cerinţele de conservare şi regenerare a resurselor 
naturale, precum şi cu garanţiile pentru generaţiile viitoare. Însă, dezvoltarea stabilă a societăţii şi, deci, 
durabilă a omului, aşa cum o vede P.Varzari, mai presupune şi alte priorităţi şi valenţe tot atât de importante, 
cum ar fi crearea unui mediu optim de muncă pentru salariaţi, protecţia mediului ambiant, utilizarea deplină 
a forţei de muncă, ..., protecţia socială a populaţiei, armonizarea relaţiilor sociale şi de muncă [14]. 

Enunţând o anumită ordine în prezentarea celor mai importante strategii şi planuri de acţiuni urmează 
Programul Guvernului Republicii Moldova „Legalitate, Consolidare şi Reforme – întru Bunăstarea Naţiunii”, 
care la capitolul politica socială se referea la următoarele poziţii: sistemul de  protecţie  socială; combaterea  
şomajului  şi  dezvoltarea pieţei  forţei  de  muncă [15]. 

La blocul de probleme ce ne interesează putem evidenţia că executivul a tins să atragă atenţia asupra: 
dezvoltării sistemului informaţional privind piaţa forţei de muncă; antrenării autorităţilor publice locale în 
gestionarea pieţei forţei de muncă potrivit programelor de dezvoltare regională; implementării programelor 
de atragere a şomerilor în munca socialmente utilă; facilitării instruirii, reciclării şi reintegrării resurselor 
umane în câmpul muncii prin promovarea programelor speciale; stimulării acţiunilor de antrenare a interme-
diarilor pe piaţa forţei de muncă pentru formarea, recalificarea şi reciclarea specialiştilor. 

Spre deosebire de strategiile anterioare, care însumează mai multe obiective – atât generale, cât şi particulare – 
trebuie să menţionăm că există şi acte politico-juridice cu caracter strict delimitat în sfera muncii. Promovarea 
şi realizarea politicii de stat în domeniul ocupării forţei de muncă s-a efectuat în baza Strategiei ocupării 
forţei de muncă în Republica Moldova [16], aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.611 din 15 mai 2002. 
Direcţiile conceptuale  ale politicii de ocupare a forţei de muncă în anii 2002-2008 se axează pe următoarele 
principii: dreptul  exclusiv al cetăţenilor să-şi valorifice propriile capacităţi în activitatea de producere şi de 
creaţie; obligaţia statului de a  crea condiţiile necesare pentru realizarea drepturilor de muncă ale cetăţenilor. 

Evidenţiind drept obiectiv sporirea nivelului de ocupare a forţei de muncă, executivul a considerat necesar 
să specifice direcţiile strategice de acţiune pentru atingerea lui, acestea fiind: îmbunătăţirea capacităţii de 
ocupare a forţei de muncă; dezvoltarea spiritului antreprenorial; încurajarea capacităţii de adaptare a 
întreprinderilor şi angajaţilor; egalitatea şanselor. Totodată, trebuie să recunoaştem că actul în cauză se 
dezvoltă şi va continua să se dezvolte în tandem cu Strategia europenă de ocupare a forţei de muncă, aprobată 
prin Tratatul de la Amsterdam (iunie 1997). De altfel, toate menţiunile expuse sunt nucleul acestui document 
internaţional, despre care ţinem să relatăm în continuare.  

Un alt document ce reprezintă cadrul politic suprem pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova pe 
termen mediu este Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei (2004-2006), aprobată prin 
Legea nr.398-XV din 2 decembrie 2004 [17]. Necesitatea elaborării Strategiei este impusă şi de imperativul 
consolidării societăţii, idee susţinută de o serie de cercetători autohtoni, printre care V.Saca, în contextul 
creării unui interes naţional [18], în jurul unor obiective transparente şi acceptate de societate în ansamblu, 
precum şi de grupurile populaţiei interesate nemijlocit în realizarea lor – persoanele defavorizate, întreprinzătorii 
şi reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice [19]. Ţinând cont de orientarea pronunţată social a politicilor 
economice ale Guvernului, Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei (2004-2006) se îndrepta 
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spre îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei, ameliorarea protecţiei sociale a celor mai sărace categorii de 
cetăţeni, inclusiv prin dezvoltarea sistemului de garanţii sociale, crearea unor noi locuri de muncă, în special 
pentru cei săraci, asigurarea accesibilităţii serviciilor medicale calitative, constituirea unui capital uman apt 
de performanţă, prin dezvoltarea învăţământului şi a ştiinţei. 

Dat fiind faptul că în Republica Moldova populaţia rurală este mai numeroasă decât cea urbană, principiile 
dezvoltării durabile constituie una dintre bazele metodologice principale utilizate la identificarea obiectivelor 
şi priorităţilor Programului Naţional „Satul Moldovenesc” (2005-2015) (Hotărârea Guvernului nr.242 din  
01.03.2005). Articolul 211 al Programului stipulează obiectivele principale de dezvoltare în domeniul dezvol-
tării sociale, pieţei muncii, vizând şi migraţiunea forţei de muncă. Necesitatea combaterii şomajului şi a 
reducerii fluxurilor migraţionale ale forţei de muncă impun următoarele obiective: facilitarea formării noilor 
locuri de muncă şi sporirea accesului la acestea; majorarea cererii de forţă de muncă calificată ca premisă 
necesară pentru sporirea eficienţei muncii, ridicarea calităţii produselor şi a serviciilor; modernizarea progra-
melor de învăţământ şi adaptarea continuă a acestora la cerinţele pieţei muncii; dezvoltarea spiritului antre-
prenorial al populaţiei, inclusiv drept condiţie de creare a posibilităţilor de autoangajare în câmpul muncii; 
asigurarea protecţiei intereselor cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi la muncă peste hotare; facilitarea revenirii 
în Patrie a emigranţilor de muncă şi crearea posibilităţilor de utilizare eficientă a veniturilor acestora, obţinute 
peste hotare, în interesele dezvoltării economice a ţării [20]. 

Pentru anii 2005-2009, executivul Republicii Moldova îşi propune un alt Program de acţiuni – „Modernizarea 
ţării – bunăstarea poporului” aprobat prin Hotărârea nr.790 din 8 ianuarie 2005 [21]. În acest sens, priori-
tăţile fundamentale ale Guvernului sunt următoarele: integrarea europeană; modernizarea economică şi socială, 
reducerea sărăciei; stimularea spiritului de întreprinzător; egalitatea şanselor etc. 

Una dintre strategiile de maximă importanţă este Planul de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea 
Europeană, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.889 din 03.08.2006. Planul de Acţiuni este document 
politic încheiat între autorităţile de la Chişinău şi Uniunea Europeană care stabileşte programul, obiectivele 
strategice şi priorităţile relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova pentru anii 2005-2007 [22].  

Un efort asiduu l-a depus Guvernul Republicii Moldova prin elaborarea Hotărârii nr.605 din 31.05.2007 pentru 
aprobarea Strategiei naţionale privind politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii 2007-2015. Elaborarea 
prezentei Strategii este condiţionată de necesitatea armonizării politicii naţionale cu Strategia Europeană de 
Ocupare, revizuită, recomandările Consiliului Europei şi ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Strategia 
prevede patru obiective principale pe termen lung: consolidarea creşterii economice pe termen lung şi crearea 
locurilor noi de muncă, aplicarea mecanismelor de reducere a sărăciei prin intensificarea coeziunii şi solida-
rităţii sociale în domeniul politicilor de ocupare a forţei de muncă şi gestionării eficiente şi transparente a 
resurselor disponibile; creşterea gradului de competitivitate a Republicii Moldova pe piaţa internaţională, din 
perspectiva costurilor forţei de muncă, mobilităţii, calificării profesionale şi capacităţii de adaptare a resurselor 
umane la imperativele unei pieţe flexibile a forţei de muncă; armonizarea legislaţiei muncii a Republicii 
Moldova cu cea a Uniunii Europene; alinierea la standardele europene cu privire la dezvoltarea economică şi 
umană; asigurarea de către stat a garanţiilor minime cetăţenilor ţării, în conformitate cu convenţiile ratificate; 
ajustarea cadrului naţional legislativ în domeniul reglementării muncii în conformitate cu obiectivele şi 
standardele Strategiei Europene de Ocupare, revizuită [23]. 

Aderarea la diverse organisme internaţionale impune adoptarea unor decizii conturate de promovare a 
politicii naţionale a ocupării forţei de muncă. În contextul integrării europene, Republica Moldova este obli-
gată să revizuie şi să aducă în concordanţă legislaţia naţională cu standardele europene. Prin urmare, partici-
parea Moldovei, alături de alte ţări membre ale Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, la Proiectul 
„Revizuirea politicilor de ocupare a forţei de muncă în ţările Pactului de Stabilitate pentru Europa de 
Sud-Est”, demonstrează abilitatea statului de a implementa standardele internaţionale în domeniul muncii, 
inclusiv a prevederilor Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.122 din 9 iulie 1964 privind politica 
de ocupare a forţei de muncă, ale Convenţiei nr.111 din 25 iunie 1958 privind discriminarea în domeniul 
ocupării forţei de muncă şi exercitării profesiei şi ale Convenţiei nr.100 din 29 iunie 1951 privind egalitatea 
de remunerare a mâinii de lucru masculine şi a mâinii de lucru feminine, pentru o muncă de valoare egală [24]. 

În susţinerea ideii anterioare cu privire la continuitate, trebuie să recunoaştem că prezenta Strategie a fost 
elaborată ţinându-se cont de obiectivele prevăzute în Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei 
pentru anii 2004-2006, Planul de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană, Obiectivele de Dezvoltare 
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ale Mileniului, Programul Naţional „Satul Moldovenesc”, alte strategii ramurale şi sectoriale. Totodată, trebuie 
să menţionăm că implementarea este posibilă doar prin menţinerea ritmurilor înalte de creştere economică, 
edificarea unui cadru instituţional coerent şi stabil armonizat cu principiile şi standardele europene. 

Dacă până la moment au fost evidenţiate mai multe documente, prcum: programe, strategii, planuri de 
acţiuni, care sunt nu altceva decât ideile politice prezentate de guvernare, atunci în continuare ţinem să 
evidenţiem şi un anumit cadru normativ în limitele căruia se promovează politicile în sfera muncii şi care, 
totodată, creează premise legale de elaborare a acestor politici.  

Următoarea verigă a documentelor în care îşi găsesc reflectare politicile sociale sunt actele de ordin intern, 
elaborate şi adoptate la nivel naţional, cum ar fi legile organice. Una dintre principalele forme de promovare 
a politicilor la diferite niveluri constă în adoptarea actelor de formare a veniturilor şi cheltuielilor în stat – 
bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale. Aceste acte politico-juridice determină veniturile şi cheltuielile 
din toate sferele de activitate ce intră în competenţa statului. Prin aceste documente statul îşi determină 
gradul de atenţie fiecărei sfere de activitate. Tot aici ţinem să menţionăm că aceste documente, pe lângă 
menirea normativ-economică pe care o au, mai au şi una politică, graţie luptei care se dă în timpul procesului 
de elaborare şi adoptare în final de legiuitor. 

Principalul act normativ în domeniul muncii este Codul Muncii, adoptat de Parlament la 28 martie 2003 
(Legea nr.154-XV din 28 martie 2003). Actul menţionat conţine 14 titluri, 62 capitole, 392 articole şi în mod 
detaliat reglementează relaţiile de muncă între angajator şi salariat. Acest act general conţine prevederi 
referitoare la utilizarea forţei de muncă, timpul de muncă, timpul de odihnă, salariu, disciplina muncii, 
protecţia muncii, altele, fiind chemate la sporirea productivităţii muncii şi asigurării sociale a salariaţilor.  

Printre direcţiile principale ale politicii de stat în domeniul protecţiei muncii se înscriu:  asigurarea priori-
tăţii privind păstrarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor; emiterea şi aplicarea actelor normative privind protecţia 
muncii; supravegherea şi controlul de stat asupra respectării actelor normative în domeniul protecţiei muncii 
şi altele. În sfera îmbunătăţirii condiţiilor de muncă, politica socială trebuie să se orienteze spre perfecţionarea 
cadrului legislativ şi crearea măsurilor organizaţionale de creştere a responsabilităţii angajatorilor faţă de 
securitatea muncii [25]. 

Alte acte ce ţin de domeniul promovării politicilor sunt cele ce reglementează sfera muncii şi relaţiile de 
muncă. Cu acest scop au fost elaborate:  
 Legea privind utilizarea forţei de muncă, nr. 878 din 21.01.1992 [26], care determină bazele juridice, 

economice şi organizatorice ale sistemului de garanţii sociale, scopul fiind realizarea politicii de stat privind 
utilizarea forţei de muncă. În cadrul Legii mai găsim şi alte referinţe, cum ar fi: modul şi condiţiile de 
stabilire a statutului de şomer cetăţenilor; parteneriatul social în domeniul utilizării forţei de muncă; protecţia 
socială a şomerilor; calificarea şi recalificarea şomerilor; acordarea ajutorului de şomaj; beneficiarii ajuto-
rului de şomaj.  
 Legea privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui 

loc de muncă, nr.102-XV din 13 martie 2003. Prezenta Lege reglementează măsurile privind realizarea stra-
tegiilor şi politicilor de menţinere a unui nivel înalt al ocupării şi adaptării forţei de muncă la cerinţele pieţei 
muncii, privind protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, prevenirea şomajului şi 
combaterea efectelor lui sociale.  
 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, nr.186 din 10.07.2008 [27], care prevede asigurarea tehnico-

organizatorică şi financiară a activităţii de securitate a muncii, stabileşte măsuri de supraveghere şi control 
asupra îndeplinirii legislaţiei muncii, precum şi măsurile de pedeapsă pentru încălcarea ei. Protecţia muncii 
reprezintă un sistem de măsuri şi mijloace social-economice, organizatorice, tehnice, curative  şi  profilactice, 
care acţionează în baza actelor legislative şi a altor acte normative şi care asigură securitatea angajatului, 
păstrarea sănătăţii şi menţinerea capacităţii lui de lucru în procesul muncii. 

În această listă pot fi înscrise şi alte legi, cum ar fi Legea sindicatelor sau a patronatelor. În aşa mod, 
sistemul promovării politicilor sociale în sfera muncii creat de stat are un spectru foarte larg de activităţi, este 
complex, iar verigile acestuia sunt interdependente. În fond, structura acestui sistem este satisfăcătoare. Baza 
normativ-juridică permanent se modifică şi treptat se racordează la standardele internaţionale. Problema 
constă în altele: practica demonstrează că procesele deliberative şi de implementare derulează încet, prin 
aceasta diminuând actualitatea elaborărilor în timp a legilor, precum şi capacitatea lor de a corespunde cerin-
ţelor sistemului socioeconomic şi realităţii vieţii. 

 191



STUD I A  UN IVERS I TAT I S  

Revist= [tiin\ific= a Universit=\ii de Stat din Moldova, 2009, nr.3(23) 
 

În această ordine de idei, putem scoate în evidenţa unele generalizări şi concluzii privind determinarea 
politico-juridică a sferei muncii în sistemul politicilor sociale. Organizarea normativ-juridică a promovării 
politicilor sociale în sfera muncii este determinată, în primul rând, de organele centrale ale statului: legislativul, 
executivul şi organele judecătoreşti, iar, în al doilea rând, de organele acestora amplasate pe verticală, depar-
tamentele sociale de profil ale statului, fondurile de asigurări sociale de stat şi cele nestatale, altele. 

În calitate de politici publice, politicile sociale în sfera muncii reflectă modul de raportare a statului, prin 
instituţiile abilitate, pentru a influenţa condiţiile de viaţă, în scopul obţinerii unor îmbunătăţiri de ansamblu 
sau pentru anumite segmente. În condiţiile dezvoltării continue a democratizării, reglementarea de către stat 
a relaţiilor socioeconomice poartă un caracter limitat faţă de cea în sistemul totalitar. Ea se referă la elaborarea 
şi implementarea aspectului normativ-juridic, a legislaţiei sociale, inclusiv a politicilor în sfera muncii, la 
stimularea în domeniul ocupării, sporirii nivelului de protecţie a muncii etc. 

Preocuparea principală a organelor de stat rezidă în promovarea şi protejarea drepturilor omului, iar 
dreptul la muncă este unul dintre drepturile fundamentale garantat de prevederile constituţionale, convenţiile 
şi pactele internaţionale reflectate în cadrul normativ naţional. Sistemul promovării politicilor sociale în sfera 
muncii creat de stat are un spectru foarte larg de activităţi, este complex, iar verigile acestuia sunt interdepen-
dente. Baza normativ-juridică permanent se modifică şi treptat se racordează la standardele internaţionale. 
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ESENŢA ŞI STRUCTURA ORGANISMULUI MILITAR AL STATULUI: 

CARACTERISTICĂ POLITOLOGICĂ  

Constantin MANOLACHE, Ion COROPCEAN, Oleg HANGANU, Nicolae GHERBOVEI 

Institutul Militar al Forţelor Armate 
 
This article is dedicated to the research of the nature and content of the military body of the state from a politological 

perspective. 
A particular emphasis is placed on the social and political, military and economic, military and diplomatic, military 

and scientific activities, as well as on the objectives determining the functioning of the state military body. 
This article outlines the fact that the military body is determined by the economic, social, spiritual and ideological, 

and political relations. Highlighting the main types of the state military bodies allows the authors to approach the content 
and nature of this social phenomenon from politological positions. 

The article particularly emphasizes that one of the most important tasks of the Republic of Moldova is promoting a 
complex military reform, as well as upgrading the military system, updating the structure, and improving the training 
system of the military personnel. 

 
 
O premisă teoretică a analizei organismului militar al statului o reprezentă reflectarea social-politică a 

esenţei şi structurii acestuia. Raportată la statul moldovenesc contemporan, această problemă este extrem de 
actuală, deoarece Republica Moldova se află la o etapă destul de complicată a dezvoltării ei transformaţional-
tranzitorii, iar organismul ei militar trece printr-un proces neunivoc de construcţie şi reformare. 

Problema organismului militar al statului necesită, întâi de toate, un răspuns corect la întrebarea: prin ce se 
deosebeşte organismul militar de o anumită formaţiune armată? Deosebirile principale ţin de mai multe aspecte. 

În primul rând, dacă un organism militar este o instituţie specifică, creată în mod special de stat, atunci o 
formaţiune armată poate apărea stihiinic, spontan, în afara şi fără acceptul statului. Astfel, la începutul anilor ’90 
ai sec. XX au apărut formaţiunile militare din partea stângă a Nistrului, cele din sudul republicii; detaşamentele 
militare din Bosnia şi Herţegovina, Tadjikistan, din Caucazul de Nord etc. 

În al doilea rând, formaţiunea armată include grupări de oameni şi tehnică militară de luptă, unite prin 
scopuri comune de dirijare, prin sarcina de a obţine anumite scopuri pragmatice (operaţionale) [1]. Spre deosebire 
de o formaţiune armată, organismul militar are caracter politic bine pronunţat. El realizează, întâi de toate, 
scopurile politice ale statului cu privire la asigurarea securităţii interne şi externe.  

În al treilea rând, organismul militar, ca obiect al activităţii statului, este mult mai complex decât o formaţiune 
armată. Funcţionarea lui asigură raporturi clare între părţile lui componente şi presupune:  

 fundamentarea teoretică şi constituirea politicii militare a statului; 
 crearea condiţiilor pentru realizarea ei practică, pentru interacţiunea tuturor subiecţilor ei cu scopul de 

a asigura securitatea naţională (militară); 
 acţiuni practice cu privire la corectarea politicii militare, reieşind din necesităţile lichidării şi blocării 

ameninţărilor imediate, de scurtă şi de lungă durată, la adresa securităţii statului. 
Astfel, cercul de probleme legate nemijlocit de activitatea teoretică şi practică a tuturor subiecţilor politicii 

militare privind crearea organismului militar, menţinerea capacităţii lui de luptă, întrebuinţarea pe timp de 
pace şi de război este, fireşte, mult mai larg decât cel cu referire la formaţiunile armate ale societăţii. 

În literatura politologică şi sociologică actuală s-au constituit diferite abordări privind definirea esenţei 
organismului militar al societăţii. În conformitate cu una dintre ele, organismul militar este definit drept colec-
tivitate ordonată a militarilor, totalitate a subiecţilor statali şi sociali (unităţi, mari unităţi, grupuri armate, 
subunităţi cu destinaţie specială etc.), aflaţi în relaţii ierarhice specifice şi care funcţionează în baza unor 
norme, interese şi scopuri social-statale [2]. 

În Enciclopedia Militară, editată la Moscova, noţiunea de „organism militar al statului” este interpretată 
ca o totalitate a instituţiilor şi organizaţiilor militare, politico-militare, economico-militare, militaro-ştiinţifice 
care activează în domeniul militar [3]. 

Cu toate încercările autorilor de a reflecta cât mai exact esenţa organismului militar, din anumite motive 
obiective, definiţiile enumerate mai sus necesită, în opinia noastră, unele corecţii.  
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În primul rând, comunitatea ştiinţifică analizează fenomenele sociale (de tipul organismului militar al 
statului) în baza unei abordări sistemice, preferabilă fiind caracterizarea organismului militar prin prisma 
acestei abordări, adică părţile lui componente sunt studiate nu ca o sumă, ci ca un sistem.  

În al doilea rând, noţiunea de „organism militar al statului” este pusă în relaţie cu noţiunea „activitate 
militară”, aceasta trebuind descifrată şi ea. Enciclopedia Militară ne aminteşte că activitatea militară este un 
tip de activitate social-politică, orientată către crearea şi, în caz de necesitate, şi către utilizarea mijloacelor 
de luptă armată şi a altor elemente ale puterii militare întru atingerea anumitor scopuri ale statului sau ale 
anumitor grupuri sociale [4]. 

În această situaţie, trebuie să explicăm de ce în definiţia propusă accentul se pune numai pe activitatea 
social-politică, şi nu se vorbeşte, de exemplu, despre activitatea militar-economică, militar-diplomatică, 
militar-ştiinţifică etc.; despre ce fel de scopuri ale unor grupuri sociale poate fi vorba, când se descrie funcţio-
narea organismului militar al statului. Aceste consideraţii sugerează necesitatea concretizării definiţiei 
„organismul militar al statului”. Opinia noastră e că ar trebui să pornim de la clarificarea apartenenţei acestei 
noţiuni la categoria de „sistem” şi de la faptul că orice organism tinde către atingerea anumitor scopuri, în 
baza unor proceduri şi reguli social-militare bine definite. 

În acest context, propunem următoarea formulare: organismul militar al statului reprezintă un sistem al 
subiecţilor militari şi al structurilor politico-militare, economico-militare, militaro-ştiinţifice etc. ale statului, 
care îşi propun scopul de a asigura puterea militară, capacitatea de apărare, securitatea militară a statului, 
la un nivel necesar şi suficient.  

Definiţia prezentată de noi atestă că elementul formator de sistem al organismului militar este formaţiunea 
armată a statului. De regulă, în componenţa ei intră, în afară de forţele armate propriu-zise, şi alte structuri 
militare legitime.  

Sistemul militar la statului include şi subsistemul ce asigură buna funcţionare a instituţiilor lui militare. 
Cele mai importante verigi ale lui sunt complexul militar-industrial, unele ramuri ale economiei şi ştiinţei ce 
funcţionează, în principiu, în domeniul militar. 

Al treilea element al organismului militar sunt organele şi instituţiile puterii şi administrării de stat, preocupate 
direct de problemele asigurării securităţii naţionale, menţinerii capacităţii de apărare, funcţionării eficiente a 
tuturor subsistemelor organismului militar. 

În literatura politologică actuală s-au constituit mai multe abordări privind taxonomia armatelor şi tipurilor 
istorice de organizare militară a statului. Unii autori [5], urmând tradiţiile paradigmei marxiste, evidenţiază  
5 tipuri fundamentale de armată şi, respectiv, de organism militar ce le corespunde – sclavagistă, feudală, 
capitalistă, imperialistă şi socialistă. Dacă ţinem cont de „litera şi spiritul” istoriei, atunci, în baza diferitelor 
surse şi cercetări istorice contemporane, putem concluziona că această tipologie nu este, totuşi, deplină şi finită.  

Un alt punct de vedere ţine de evidenţierea, pe lângă tipurile de armată şi organism militar enunţate mai 
sus, a celui de organism militar de tranziţie [6]. Aparent, ar fi logic să-l punem şi în legătură cu indeterminarea 
şi caracterul variativ al vectorului dezvoltării politice şi social-economice a societăţilor şi statelor în perioadele 
de tranziţie. 

Abordarea, conform căreia, în componenţa unei formaţiuni social-economice, caracterul organismului 
militar nu poate fi schimbat, este destul de vulnerabilă. E vulnerabilă, întâi de toate, pentru că însăşi noţiunea 
de formaţiune social-economică determină anumite etape sau perioade de dezvoltare în cadrul istoriei mondiale 
şi, în al doilea rând, pentru că există numeroase exemple de schimbări ale acestui caracter (Franţa, sfârşitul 
sec. XVIII – începutul sec. XIX; SUA, în anii celui de-al doilea război mondial; URSS, sfârşitul anilor ‘70 – 
începutul anilor ’80 ai sec. XX). 

În ce ne priveşte, considerăm că tipologizarea organismelor militare ale statelor constă în următoarele. 
1. Ştiinţa contemporană nu-şi poate baza ideile, principiile şi abordările pe schemele dure, social-determi-

niste, pe abordarea din perspectiva luptei de clasă, fiindcă atunci când premisa iniţială este nevalidă, concluzia 
şi raţionamentul inductiv sunt de asemenea nevalide.  

De ce, totuşi, toată varietatea istoriei sociale mondiale trebuie să se reducă doar la succesiunea formaţiunilor 
social-economice? Procesul istoric real este mult mai divers şi este condiţionat nu doar de cataclismele, exploziile, 
revoluţiile sociale, ci şi de perioadele îndelungate de evoluţie şi dezvoltare. În cadrul acestui proces apar, 
coexistă, se modifică diferite civilizaţii, sisteme socioculturale, etnii, naţiuni şi popoare. Din aceste considerente, 
este incorect să legăm rigid un anumit tip de organism militar cu o formă corespunzătoare de organizare 
social-economică. În realitate, spectrul acestor tipuri este mult mai larg şi mai variat. 
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2. Experienţa dezvoltării statelor civilizate demonstrează că, în contextul tipurilor contemporane de orga-
nizare militară, se manifestă tot mai intens tendinţa depolitizării acestora. Apartenenţa organismului militar 
la diferite partide, mişcări, uniuni politice, până la urmă, se va solda cu distrugerea integrităţii ei structurale 
şi organizaţionale, riscând dispersarea organismului militar în baza unor pasiuni politice şi, în fine, demorali-
zarea totală sau transformarea lui într-o putere politică autonomă, adică riscul distrugerii tipului.  

Vestitul istoric rus A.A. Kersnovski scria: „Apartenenţa politică este incompatibilă cu spiritul şi etica 
militară – drept exemplu poate servi istoria Armatei Roşii. Apartenenţa politică este incompatibilă şi cu 
Ortodoxia” [7].  

3. Ar fi logic să adăugăm un aspect de principiu la tipologia existentă a organismelor militare. Din cadrul 
acestora lipseşte, practic, tipul organismului militar al unei societăţi aflate în perioada de tranziţie, adică în 
perioada transformării sociale. Pe lângă cele citate, mai găsim câteva lucrări care pot servi drept bază pentru 
afirmaţia noastră [8].  

Se ştie că tipul organismului militar este determinat de totalitatea relaţiilor economice, sociale, spiritual-
ideologice şi, în primul rând, politice. Urmând o asemenea logică, putem concluziona că organismul militar 
este aşa cum e şi societatea. Din aceste considerente, după părerea noastră, e justificat să mai evidenţiem un 
tip de organism militar – armata perioadei de tranziţie (formaţiunea armată). Ea corespunde societăţii aflate 
la etapa transformării şi modernizării sociale, formării unui nou sistem de statalitate. 

Acest tip a fost caracteristic multor state care în sec. XX s-au eliberat de colonialism şi au ales calea dez-
voltării autonome (conform terminologiei anterioare – armate ale statelor în curs de dezvoltare). La categoria 
organismului militar al perioadei de tranziţie poate fi atribuit, pe deplin justificat, şi subsistemul militar al 
Republicii Moldova, care face primii paşi pe calea reformelor sociale.  

Astfel, evidenţierea principalelor tipuri de organism militar al statului, în retrospectivă istorică şi din punctul 
de vedere al contemporaneităţii, ne permite să privim mai larg şi obiectiv la conţinutul acestui fenomen social 
şi, în consecinţă, la esenţa lui.  

După cum se ştie, conţinutul oricărui fenomen sau proces dispune de o anumită formă, care oferă o struc-
tură integră tipului concret-istoric de organism militar al statului, îl determină în corespondenţă cu regimul 
politic existent, cu sistemul relaţiilor de putere, al tradiţiilor şi obiceiurilor unui popor.  

În continuare vom analiza cele mai tipice organisme militare ale statului din punctul de vedere al prece-
dentelor istorice. 

1. Organismul militar format pe principiul de cadre. 
Acesta reprezintă o armata regulată, întreţinută de stat pe timp de pace, într-un număr restrâns, în scopul 

soluţionării problemelor militare primordiale şi, de asemenea, pentru pregătirea rezerviştilor şi efectuarea 
mobilizării necesare pentru completarea unei armate mult mai numeroase. 

2. Organismul militar de masă – format din forţe armate numeroase, mobilizate de stat, de regulă, în caz 
de război.  

Această formă de organizare militară a apărut în perioada formării şi afirmării sistemului capitalist de 
producţie. A fost creată, pentru prima oară, în Franţa, în perioada Marii Revoluţii Franceze şi era completată 
după principiul serviciului militar general obligatoriu.  

3. Organismul militar creat în baza principiului poliţienesc.  
Asemenea forme ale organismului militar au fost create în baza sistemului teritorial-poliţienesc, conform 

căruia, pe timp de pace, unităţile militare constau dintr-un nucleu – aparatul şi un număr redus de comandanţi. 
Majoritatea membrilor organismului militar o constituiau ostaşii de rând, atribuiţi la unităţile militare conform 
criteriului teritorial şi instruiţi prin metode de pregătire în afara unităţii militare ori la concentrări de scurtă 
durată. Un asemenea principiu a funcţionat, de exemplu, în procesul constituirii Armatei Roşii, din anul 1923 
până la sfârşitul anilor ‘30. Acesta se îmbina activ cu principiul de cadre.  

4. Organismul militar (armata) de mercenari. 
Această formă a organismului militar reprezintă trupe formate din militari profesionişti, angajaţi de state, 

oraşe, feudali pentru serviciu militar contra plată. O astfel de organizare a apărut în Egiptul Antic în mileniul 
III î.e.n. şi era completată, îndeosebi, cu străini. De la sfârşitul sec. XV ea devine principala forţă militară a 
statelor. La sfârşitul sec. XVIII – începutul sec. XIX, locul trupelor de mercenari îl iau armatele regulate, 
completate în baza serviciului militar obligatoriu. 

5. Într-un şir de state contemporane – SUA, Marea Britanie, RFG – a fost renăscut sistemul completării 
organismului militar în bază de contract. Este vorba despre o aşa-zisă armată de profesionişti. Sistemul de 
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contract are plusurile şi minusurile sale, dar cert e că asemenea armate pot fi întreţinute doar de statele 
bogate, deoarece ele necesită cheltuieli mari de întreţinere. 

În procesul reformării organismului militar al Republicii Moldova se întreprind primii paşi spre crearea 
unei armate de profesionişti, bazată pe principiul de contract. Primele rezultate demonstrează că trecerea la o 
astfel de formă a organismului militar, din motive obiective, se va prelungi mai mulţi ani, iar la etapa actuală 
preferabil ar fi un principiu mixt de completare, ce să includă atât serviciul în bază de contract, cât şi cel 
obligatoriu. 

În societatea moldovenească contemporană se mai poartă discuţii referitor la forma de organizare militară 
de care are nevoie statul nostru. Opinia noastră e că reformarea organismului militar trebuie să corespundă 
următoarelor cerinţe: 

 în procesul de reducere a efectivului militar este nevoie de dotare tehnică înaltă şi de o asigurare eficientă 
a securităţii naţionale (militare); 

 este necesar a se crea o bază a sistemului statal, un garant al protecţiei valorilor constituţionale, al 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

 ca subiect cu drepturi depline al relaţiilor politico-militare, organismul militar trebuie să participe la 
realizarea normelor dreptului internaţional (inclusiv umanitar); 

 în plan operativ-strategic, organismul militar trebuie să reacţioneze mobil şi flexibil şi să asigure îndep-
linirea atribuţiilor ce-i revin, conform schimbărilor situaţiei politico-militare internaţionale şi ale celei interne;  

 organismul militar trebuie să participe la lichidarea consecinţelor catastrofelor naturale, situaţiilor 
excepţionale şi să acorde ajutorul necesar sinistraţilor. 

Aspectele social-politice ale cercetării formelor de organizare militară urmează a fi completate cu cerinţe 
şi principii militare speciale, care să le determine structura, aceasta incluzând: un sistem şi o metodă unică de 
completare; dirijarea centralizată şi unificată a trupelor; o structură de organizare a statelor de personal; un 
tip unic de armament şi echipament; un sistem de instruire, educare şi asigurare moral-psihologică a activităţii 
tuturor elementelor organismului militar; condiţii unice generale de îndeplinire a serviciului militar; un sistem 
de protecţie socială a militarilor şi membrilor familiilor lor şi, de asemenea, a persoanelor trecute în rezervă. 

Crearea unei structuri optime a organismului militar al statului, îndeosebi în condiţiile de schimbare a 
bazelor vieţii social-economice şi politice a societăţii, este o problemă complicată, care nu are o soluţie univocă. 
Ea depinde de un şir de factori şi condiţii, în primul rând, de posibilităţile de finanţare, amplasarea geopolitică a 
statului, existenţa pericolelor reale la adresa securităţii naţionale (militare). Acest fapt determină gruparea şi 
raporturile părţilor componente ale organismului militar al statului, caracterul legăturilor dintre ele, condiţio-
nate de factorii concret-istorici ai funcţionării şi dezvoltării lui.  

Structura organismului militar al Republicii Moldova este determinată de natura acestuia, de o anumită 
subordonare ierarhică, de scopurile şi sarcinile conducerii ei. În contextul perioadei de tranziţie prin care 
trece Republica Moldova, în structura organismului militar al statului există câteva componente legate între 
ele în baza principiului subordonării. 

1. Componenta politico-militară a structurii organismului militar al statului. Prin importanţa sa în acti-
vitatea statului şi în procesul de asigurare a securităţii naţionale, această componentă ocupă un loc de bază, 
fapt consfinţit şi în Constituţia Republicii Moldova, precum şi în alte acte legislative. La acest nivel, principalii 
subiecţi ai politicii militare sunt:  

 Preşedintele Republicii Moldova – Comandantul Suprem al Forţelor Armate; 
 Parlamentul Republicii Moldova, în cadrul căruia activează Comisia pentru apărarea şi securitatea statului; 
 Guvernul Republicii Moldova, în a cărui componenţă intră conducătorii instituţiilor de forţă ale statului. 
Principalele direcţii în activitatea acestor subiecţi sunt: analiza situaţiei politico-militare în ţară şi pe 

mapamond şi prognozarea imediată şi de perspectivă a evoluţiei ei; elaborarea concepţiei securităţii naţionale 
(militare) a statului; adoptarea unei politici militare şi a unei doctrine militare eficiente; construcţia şi reformarea 
organismului militar al statului; pregătirea cetăţenilor pentru serviciul militar; asigurarea protecţiei sociale a 
militarilor şi a membrilor familiilor lor, a militarilor trecuţi în rezervă etc.  

Pe timp de război, în perioada conflictelor militare în interiorul ţării, activitatea principalilor subiecţi ai 
politicii militare capătă o nouă calitate şi este subordonată asigurării securităţii statului şi apărării intereselor 
naţionale. 

De exemplu, articolul 87 din Constituţia Republicii Moldova acordă Preşedintelui Republicii Moldova 
atribuţii în domeniul apărării şi stipulează că „în caz de agresiune armată la adresa ţării, Preşedintele Republicii 
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Moldova ia măsuri pentru respingerea agresiunii, declară stare de război şi aduce acest fapt la cunoştinţa 
Parlamentului” [9].  

În prezent, una dintre sarcinile prioritare ale politicii Republicii Moldova constă în efectuarea unei reforme 
militare complexe care, în afară de direcţiile menţionate anterior, presupune elaborarea unei noi politici de 
stat în domeniul colaborării militare cu alte state şi instituţii politico-militare internaţionale, elaborarea unui 
sistem de control civil asupra structurilor de forţă ale statului, perfecţionarea sistemului conducerii de stat a 
domeniului militar pe timp de pace şi de război, optimizarea structurii, componenţei şi numărului Forţelor 
Armate, modernizarea sistemului de pregătire a cadrelor, de instruire şi educare a personalului militar etc. [10]. 

2. Componenta administrativă a structurii organismului militar al statului. La acest nivel, conducerea 
organismului militar este efectuată de către instituţiile militare, cărora li se oferă împuternicirile corespunzătoare. 
Se au în vedere nu atât structurile militare propriu-zise, cât aparatul de conducere în frunte cu comandanţi 
responsabili de toate aspectele funcţionării Forţelor Armate, de executarea calitativă a sarcinilor puse în faţa 
lor pe timp de pace şi de război. În competenţa subiecţilor acestui nivel se află soluţionarea unui întreg spectru de 
probleme legate de asigurarea capacităţii de luptă a trupelor şi, atunci când este necesar, a interacţiunii dintre ele.  

În ultimii ani, una dintre sarcinile principale ale conducerii Ministerului Apărării constă în ridicarea 
prestigiului organismului militar pe plan extern, fapt determinat de schimbările politico-militare pe arena 
mondială. Aceasta presupune nu doar o competenţă militară sporită a conducerii militare, ci şi o responsabi-
litate politică pentru adoptarea deciziilor în sfera relaţiilor cu instituţiile militare ale diferitelor state.  

3. Componenţa operativ-strategică a structurii organismului militar al statului. Pentru acest nivel sunt 
caracteristice organele de planificare strategică şi conducere a diferitelor structuri militare ce funcţionează în 
orice stat (coaliţii de state, blocuri politico-militare). În diferite state, ele se numesc diferit – comitetele şefilor 
de stat-major, statele-major generale, grupuri de planificare strategică (nucleară), comitete de planificare şi 
desfăşurare a operaţiunilor etc.  

Însă, cel mai important este faptul că aceste organe îndeplinesc direct funcţii de conducere a Forţelor Armate 
pe timp de pace şi de război.  

Trebuie să mai menţionăm că activitatea subiecţilor de acest nivel poartă un caracter multilateral (în multe 
privinţe închis). În competenţa lor intră: 

 efectuarea planificării militar-strategice şi operative, reacţia la diferite situaţii de criză din ţară, regiune 
şi din lume; 

 asigurarea pregătirii de luptă şi de mobilizare a Forţelor Armate; 
 conducerea neîntreruptă a trupelor, asigurarea interacţiunii dintre ele pe timp de pace şi de război; 
 organizarea serviciului în trupe şi administrarea activităţii lor cotidiene; 
 dirijarea procesului pregătirii de luptă a trupelor, desfăşurarea manevrelor militare, antrenamentelor de 

stat-major etc.; 
 coordonarea programelor şi acţiunilor comune cu statele partenere. 
4. Componenta specifico-generică a organismului militar al statului. Funcţionarea acesteia presupune 

existenţa, în primul rând, a elementelor constitutive ale structurii propriu-zise. Fiecare stat, în dependenţă de 
particularităţile istorice şi socioculturale, de situaţia geopolitică, are o structură specifică a organismului 
militar al statului. În conformitate cu Doctrina militară a Republicii Moldova, adoptată prin Hotărârea Parla-
mentului nr.482-XII din 6 iunie 1995, Forţele Armate ale Republicii Moldova se compun din: 
 Armata Naţională; 
 Trupele de grăniceri; 
 Trupele de carabinieri. 
Organismul militar al Republicii Moldova include, pe lângă Forţele Armate, şi alte formaţiuni: Trupele 

protecţiei civile, Paza de stat, Trupele cu destinaţie specială „Fulger” etc. 
Scopul principal al dezvoltării organismului militar al statului constă în apărarea garantată a intereselor 

naţionale şi a securităţii militare a Republicii Moldova. 
Fiecare componentă a organismului militar al statului are o structură organizaţională specifică, ale cărei 

elemente sunt constituite din genurile şi tipurile de arme ale Forţelor Armate. 
Cu toate că istoria statului nostru şi a Forţelor lui Armate este foarte scurtă, schimbările pe plan intern şi 

extern, realizate în ultimii ani, eventualele riscuri, care ar putea influenţa fundamental securitatea naţională, 
au impus reevaluarea întregului sistem naţional de apărare, fapt ce a şi determinat necesitatea realizării 
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reformei militare. În cadrul acesteia, accentul se pune pe reorganizarea structurii militare în dependenţă de 
pericolul potenţial şi real la adresa securităţii naţionale şi de posibilităţile economice ale statului. 

Organismul militar al statului include o totalitate de elemente (instituţii militare) cu funcţii politico-militare 
şi militar-strategice specifice, care pot rezolva pe cont propriu problemele ce ţin de competenţa lor. 

Departamentele (instituţiile) militare soluţionează probleme concrete şi au un statut politico-militar egal 
în structura generală a organismului militar al statului. În linii generale, ele pot fi studiate într-un câmp politico-
juridic unic din punctul de vedre al importanţei pentru stat a rolului lor relativ autonom. 

Din aceste motive, atunci când ne referim la varianta analizată de abordare a analizei structurii organismului 
militar al statului, trebuie să ţinem cont de faptul că fiecare componentă a lui are o destinaţie proprie, o „nişă” 
în sistemul general şi nu depinde de nici o altă componentă sub raport politico-militar. Acest lucru nu poate 
fi spus despre interdependenţele cu caracter militar propriu-zis, care sunt determinate de cauze aflate în sfera 
logicii militare.  
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La relation entre la politique et le media constitue un aspect important pour la compréhension des processus généraux 
du choix du cours de la restructuration du régime antidémocratique. Le matériel concret qui révèle les événements deve-
nus déjà histoire présente de l’intérêt dans le contexte des pratiques de communication politique, qui incluent divers 
compartiments du système totalitaire. Il est important de suivre le commencement du processus initial de restructuration 
qui prendra ensuite l’ampleur des changements à caractère de système.  

 
 
Condiţia mass-media în contextul unui regim antidemocratic, abordată prin prisma conceptului de rol, 

scoate la iveală pierderea calităţii de mijlocitor în relaţia dintre cetăţean şi puterea de stat şi a calificativului 
de „cea de-a patra putere”. Monopolul partidului comunist asupra mijloacelor de comunicare a afectat în 
primul rând libertatea presei, „sinonimă cu libertatea mijloacelor de informare de a culege informaţii şi de a 
le prezenta publicului larg” [1]. Supuse unui control strict din partea organelor de partid, mijloacele de 
comunicare nu constituiau o sursă de informare veridică, renunţând la multe din rolurile sale, precum acela 
de „câine de pază”, pentru a deveni un mijloc de masificare a populaţiei şi de manipulare a opiniei publice. 
Odată cu declararea în URSS a cursului spre democratizare din a doua jumătate a anilor 80, rolul mass-media 
în procesele politice suferă modificări treptate. Conform accepţiei comune, procesele de reformare îşi au 
începutul de la plenara CC a PCUS din aprilie 1985, imediat după alegerea în fruntea elitei politice sovietice 
a lui Mihail Gorbaciov. Acesta şi-a anunţat în scurt timp intenţiile de a restructura sistemul sovietic şi de a-l 
face transparent.  

După 1985, viaţa politică din fosta URSS a suferit numeroase transformări. Unele din aceste schimbări 
ţineau de evoluţia instituţiilor politice, altele erau orientate spre mediatizarea vieţii politice, practică care a fost 
numită cu termenul de „glastnosti”. Relaţia dintre puterea politică şi mass-media constituie un factor important 
pentru înţelegea proceselor generate de adoptarea cursului spre restructurarea unui regim antidemocratic. 
Prezintă interes plasarea materialului factologic devenit deja istorie în contextul practicilor de comunicare 
politică ale unei diversităţi de actori, incluzând diferite verigi ale sistemului totalitar – de la cele centrale, la 
cele locale. Este important să urmărim începutul procesului iniţiat drept unul de restructurare şi reformare ca 
mai apoi să ia amploarea unor schimbări radicale, societatea implicându-se (sau, la prima etapă, fiind 
implicată) în transformări mult mai ample, numite mai apoi „tranziţie de la totalitarism la democraţie”.  

În studiul de faţă vom cerceta relaţiile dintre politicieni şi mass-media în condiţiile unui regim totalitar, 
vom urmări dinamica extinderii interacţiunii lor sub influenţa unor prime impulsuri spre democratizare, precum 
şi dialectica acestor relaţii. Cronologic, articolul cuprinde perioada anilor 1985-1990, care poate fi definită ca 
etapa de pregătire la tranziţia de la totalitarism la democraţie, proces demarat odată cu reformele gorbacioviste, 
însuşi iniţiatorul schimbărilor fiind, conform unei aprecieri, „un reformator, dar nu un radical” [2]. În eveni-
mentele de atunci se conţine răspunsul la multe din întrebările despre dinamica, ritmul şi finalitatea transfor-
mărilor ulterioare. 

Supuse cenzurii partinico-sovietice., colectivele redacţionale erau obligate să-şi desfăşoare activitatea în 
conformitate cu linia generală a Partidului Comunist. Totodată, după 1985 gradul de rigiditate a cenzurii la 
care erau constrânse mass-media a scăzut din intensitate, factor care a favorizat declanşarea unei mişcări 
orientate spre democratizarea societăţii la toate nivelurile. Este cunoscută afirmaţia lui M.Gorbaciov valabilă 
pentru acea perioadă, care susţinea că în politica comitetelor de partid faţă de organele de presă se exprimă 
de fapt atitudinea lor faţă de ideile democratizării şi transparenţei [3]. În acest context este relevantă analiza 
activităţii organizaţiei republicane de partid, în calitatea sa de exponent al puterii politice, orientate spre 
promovarea cursului spre restructurare şi transparenţă prin prisma politicii faţă de mijloacele de comunicare.  

Din arsenalul organizaţiei republicane de partid făceau parte diverse forme şi metode de dirijare cu mij-
loacele de informare în masă. Problemele mass-media erau abordate la congresele Partidului Comunist din 

 200



Seria “{tiin\e sociale” 

{tiin\e Politice [i Administrative  ISSN 1857-2081 
 

Moldova (PCM), plenare, şedinţe, în cadrul întâlnirilor conducerii de partid cu reprezentanţii colectivelor 
redacţionale. Documentele de partid conţineau indicaţii cu referinţă la activitatea mijloacelor de informare. 

De acum în rezoluţia plenarei a XIX-a a CC al PCUS din 31 mai 1985 se menţionează că redacţiile orga-
nelor de presă în promovarea muncii ideologice şi politico-educative urmează să se conducă de indicaţiile 
plenarei CC al PCUS din aprilie 1985 [4]. Rezoluţii identice au fost adoptate şi la plenarele comitetelor oră-
şeneşti şi raionale de partid, la şedinţele birourilor de partid. Aşa, prin hotărârea plenarei din 11 iunie 1985, 
Comitetul raional de partid Briceni cerea gazetei raionale „să evite în munca de propagandă şi agitaţie forma-
lismul, supravegherea, elogierea, copleşirea în complimente, să înveţe cadrele să folosească limbajul adevărului, 
să poată face concluzii juste, să prevadă consecinţele sociale şi educaţionale în adoptarea hotărârilor” [5]. 
Biroul Comitetului raional de partid Ungheni la şedinţa din 30 august 1985 punea în faţa elitei de partid şi 
gospodăreşti de rang raional sarcina „de a acorda o mai mare atenţie publicaţiilor critice şi problemelor 
abordate în presa raională, să fie luate măsuri operative în vederea lichidării neajunsurilor şi să fie anunţaţi 
despre aceasta cititorii” [6]. 

Prevederi similare se conţin şi în rezoluţiile adoptate de comitetele de partid din republică. Conducerea de 
partid, de nivel republican, orăşenesc şi raional, vedea în noile lozinci lansate de M.Gorbaciov o nouă cam-
panie de scurta durată, departe de a pune în pericol existenţa ei politică. Astfel poate fi lămurit faptul că 
nomenclatura de partid, care mai adineauri edifica cu abnegaţie socialismul dezvoltat şi comunismul cu 
aceeaşi ardoare, a început să restructureze sistemul existent. Materialele de arhivă de care dispunem permit 
să afirmăm că sistemul de comandă putea fi reformat, utilizând la etapa iniţială pârghiile regimuli existent. 

În jumătatea a doua a anului 1985 comitetele raionale de partid din republică au pus în discuţie realizarea 
Hotărârii CC al PCUS „Cu privire la îmbunătăţirea activităţii gazetelor raionale şi orăşeneşti”. Rezoluţia 
Biroului Comitetului raional Briceni, adoptată cu această ocazie, indica redacţiei gazetei raionale „să atragă 
mai des pentru publicarea pe paginile gazetei secretarii organizaţiilor de partid” [7]. În hotărârea Biroului 
Comitetului orăşenesc Râbniţa se menţiona, fără înconjur, că lucrătorii organelor de partid şi sovietice insuficient 
colaborează cu presa [8]. 

Biroul Comitetului raional Cahul al PCM, printr-o hotărâre similară, punea în faţa elitei partinice raionale 
sarcina „de a practica mai frecvent publicarea articolelor în presă pe probleme ce frământă populaţia” [9]. 
Mai mult decât atât, planul de activităţi al secţiei de propagandă şi agitaţie conţinea măsuri concrete în vederea 
realizării hotărârii referitoare la gazetele raionale şi orăşeneşti, printre care era prevăzut elaborarea şi realizarea 
unii plan tematic al publicaţiilor conducerii raionale în mijloacele de informare în masă [10]. Aceeaşi sarcină 
era pusă în faţa elitei partinice şi gospodăreşti din raion şi doi ani mi târziu, prin hotărârea Biroului Comite-
tului raional Cahul din 24 martie 1987 [11]. Cu toate acestea, în rezoluţia conferinţei a XXVIII-a a Comitetului 
raional al PCM din 12 noiembrie 1988 se conţine o critică în adresa membrilor comitetului raional de partid 
şi a conducerii raionale, fiindcă „rar se publică în presă” [12]. 

Analiza materialelor de arhivă scoate la iveală faptul că în politica comitetelor de partid faţă de mass-media 
e greu de sesizat existenţa unor obiective de ordin strategic şi tactic. Relaţiile purtau un caracter unilateral, 
limitându-se la dirijarea cu politica editorială. Activitatea mijloacelor de informare era abordată de către 
comitetele de partid, de regulă, urmare a realizării hotărârilor adoptate de instanţele superioare ce vizau 
problemele mass-media. Ignorarea de către elita politică a mass-media, factor de maximă însemnătate în 
comunicarea politică la etapa contemporană, constituie o particularitate a rolului şi locului presei, radioului şi 
televiziunii în condiţiile regimului totalitar. 

În aprofundarea cursului spre democratizare un loc aparte îi revine plenarei CC al PCUS din ianuarie 
1987, care a abordat problema politicii de cadre a partidului. Hotărârile plenarei au stimulat declanşarea unei 
campanii de critică şi autocritică, în care foarte activ s-au inclus mijloacele de informare. În scopul susţinerii 
angajării mass-media în această campanie politică, a fost adoptată Hotărârea Biroului CC al PCM „Cu 
privire la cazurile de reacţie greşită, formală la materialele critice ale mijloacelor de informare în masă şi de 
propaganda din republică”. Deşi reformist după formă, unele prevederi ale acestui document, în realitate, nu 
stimulau transparenţa, fiind o expresie a schimbărilor în abordarea de către elita republicană de partid a 
proceselor legate de restructurare şi transparenţă. Corpul jurnalistic republican era atenţionat asupra faptului 
ca „materialele critice să se caracterizeze prin abordare analitică, adevăr, corectitudine, principialitate, să nu 
se scufunde în demagogie şi mistificare” [13]. La prima vedere, este vorba despre susţinerea criticii, în 
realitate, însă, după cum o dovedesc evenimentele care au urmat, aceasta nu era altceva decât o încercare de 
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dirijare, de dozare a criticii, de menţinere a ei în anumite limite. Colectivele redacţionale erau încurajate în 
elucidarea neajunsurilor în activitatea unor întreprinderi, gospodării agricole pe probleme de ordin gospodăresc. 
Bolnăvicioasă s-a dovedit a fi reacţia elitei partinice republicane atunci când materialele critice abordau 
politica ideologică şi de cadre a partidului. 

Adâncirea proceselor de democratizare şi transparenţă, care la acel moment erau încă impulsionate, 
practic, în exclusivitate de către M.Gorbaciov şi părtaşii săi din conducerea de vârf a partidului, genera o tot 
mai înverşunată rezistenţă din partea aripii ortodoxe a elitei de partid. Primele confruntări dintre organele de 
partid din republică şi redacţiile unor publicaţii au avut loc odată cu încercările de manifestare reală a 
pluralismului de opinie, când au fost lansate critici în adresa politicii naţionale a partidului, când s-a încercat 
o altă tratare decât cea oficială a unor evenimente istorice. Materiale ce veneau în contradicţie cu ideologia 
oficială promovată de către organele de partid au apărut iniţial în paginile săptămânalului „Literatura şi arta”. 

Conducerea republicană de partid, total nepregătită atât din punct de vedere intelectual, cât şi psihologic 
pentru o discuţie politică, a fost surprinsă de noile realităţi. Toate acestea, precum şi în lipsa unor argumente 
serioase, conducerea CC al PCM a apelat la vechile lozinci privind intensificarea luptei de clasă. Cuprinşi de 
agonie politica, reprezentanţi ai conducerii politice de diferit rang tot mai mult alunecă pe tărâmul unei senilităţi 
agresive. Aşa, în cadrul unei consfătuiri de la CC al PCUS cu conducătorii unor mijloace de informare, 
ideologul conservatismului din rândurile elitei partinice unionale E.Ligaciov declara: „În munca ideologică 
trebuie să se ţină seama de faptul că adversarii noştri de peste hotare îşi schimbă din rădăcină tactica, îşi 
regrupează rândurile. Fiind conştienţi de faptul că din restructurare Uniunea Sovietică va ieşi mai puternică, 
iar forţa de atracţie a socialismului în lume creşte, adversarii au început să strângă într-un front unic toate 
forţele reacţionare pentru a împedica, iar, dacă le va reuşi, chiar şi pentru a zădărnici politica noastră pe 
tărâmul accelerării, restructurării, democratizării” [14]. 

Dacă ideologul din Kremlin vedea principalul pericol în exterior, conducerea PCM a început să caute 
„forţele reacţionare” chiar în interiorul ţării. Practic toate documentele de partid adoptate de CC al PCM în 
perioada anilor 1987-1988 cu referinţă la activitatea ideologică a partidului conţineau măsuri în vederea 
„educaţiei de clasă a oamenilor muncii”. Rezoluţia adunării activului republican de partid din 29 septembrie 
1987 în termeni foarte duri atrăgea atenţia la pericolul „atenuării acuităţii luptei de clasă”. Torentul de critică 
s-a abătut, îndeosebi, asupra organelor de presă: „Autorii unor publicaţii se abat de la principiul partinităţii, 
atenuează acuitatea luptei de clasă, speculează cu impertinenţă greşelile trecutului, admit cazuri de demagogie 
socială, de egoism naţional şi ambiţii, cea ce vorbeşte despre nivelul scăzut al conştiinţei lor politice” [15]. 

Ceva mai devreme, în luna mai 1987, în cadrul şedinţei Biroului CC al PCM la care a fost examinată 
chestiunea legată de intensificarea educaţiei patriotice şi internaţionaliste a populaţiei republicii, a luptei 
împotriva manifestărilor de naţionalism, se indica la necesitatea adoptării unor măsuri eficiente pentru „a 
forma la oamenii muncii o înaltă vigilenţă politică, pentru a îmbunătăţi educaţia lor de clasă, patriotică şi 
internaţionalistă, pentru a intensifica lupta împotriva ideologiei ostile” [16]. Toată această terminologie 
merita atenţie, fiind neobişnuită chiar pentru acea perioadă, graţie faptului că pe parcursul perioadei de la 
declanşarea restructurării ea nu mai era utilizată în documentele de partid emise de organele centrale. De 
menţionat, că la această şedinţă a Biroului CC al PCM nu erau prevăzute numai măsuri de ordin ideologic. 
Astfel, la toate ministerele, comitetele de stat, departamentele, instituţiile şi organizaţiile „răspunderea pentru 
starea şi intensificarea în continuare a educaţiei de clasă, patriotice şi internaţionaliste, a luptei împotriva 
manifestărilor negative în relaţiile dintre naţiuni” a fost pusă pe seama primilor locţiitori sau, respectiv, pe 
seama locţiitorilor conducătorilor pentru problemele de cadre [17]. 

Introducerea în organizaţia republicană de partid a spiritului combativităţii şi intoleranţei este legată de 
activitatea secretarului doi al CC al PCM V.Smirnov. Deşi în acea perioadă în fruntea elitei partinice repub-
licane se afla S.Grossu, primul secretar al CC al PCM, de fapt puterea reală era în mâinile secretarului doi, 
care tradiţional era „omul Moscovei”. Acţiunile lui V.Smirnov dovedesc că el reprezenta aripa conservatoare 
din cadrul PCUS. Activitatea secretarului doi al CC al PCM în perioada anilor 1986-1987 era îndreptată 
direct împotriva reformelor iniţiate de M.Gorbaciov şi este mărturia stării de panică de care a început să fie 
cuprinsă nomenclatura de partid sub presiunea reformelor. Luările de cuvânt ale lui V.Smirnov aminteau de 
acuzaţiile de la procesele staliniste din anii ’30. Relevantă în această ordine de idei este alocuţiunea rostită de 
el în cadrul plenarei CC al Uniunii leninist-comuniste a tineretului din Moldova (ULCTM), unde a relansat 
lozinca stalinistă despre „înăsprirea luptei de clasă la etapa actuală”. Oratorul indica la concret cine sunt 
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„duşmanii de clasă”: „Au început să-şi ridice capul foştii culaci, acei care s-au aflat în slujbă la fascişti, au 
făcut parte din partidul ţărănist, precum şi progeniturile lor. Acum aceste elemente declasate şi-au găsit azil 
în diferite locuri, pe ici-colo s-au furişat şi în verigile de conducere, şi în organele de drept, avocatură şi la 
catedrele instituţiilor de învăţământ superior etc.” [18].  

Deşi erau îndreptate direct împotriva politicii de restructurare şi transparenţă, aceste afirmaţii au fost 
trecute cu vederea de către organele centrale ale partidului. Evident, în rândurile elitei politice superioare 
situaţia devenea tot mai tensionată, iar poziţia părtaşilor reformelor încă nu era atât de dură, pentru a riposta 
acestor demersuri. Acţiunile lui V.Smirnov au fost condamnate abia la plenara CC al PCM din februarie 1989, 
unde pentru prima dată s-a spus despre faptul că au fost oprite intentate judecătoreşti asupra a 76 persoane, 
supuse pe nedrept acuzaţiei la indicaţiile directe ale lui Victor Smirnov [19]. Prin urmare, este evidentă 
încercarea de a se recurge la practica utilizării metodelor represive împotriva oponenţilor politici. 

Acţiunile Secretarului doi al CC al PCM au fost susţinute de numeroşi factori de decizie din rândurile 
elitei politice republicane. Aşa, la plenara a VI-a a CC al PCM din iulie 1987, în cadrul dezbaterilor asupra 
activităţii organizaţiei republicane de partid pentru îndeplinirea hotărârilor plenarei din iunie 1987 a CC al PCM 
„În vederea restructurării radicale a conducerii economiei”, directorul agenţiei moldoveneşti de informaţii 
(ATEM) F.Angheli a lansat o critică aprigă la adresa săptămânalului „Literatura şi arta”. Colectivul redacţional 
era învinuit că „înaintează declaraţii demagogice neîntemeiate cu privire la colectivizare, problemele dialecticii 
naţionalului şi internaţionalului, manifestă un interes deosebit faţă de demnitarii din trecut” [20]. Aceasta era, 
de fapt, şi părerea oficialităţilor republicane. Făcând bilanţurile plenarei, gazeta „Советская Молдавия”, 
organul de presă al CC al PCM, al Prezidiului Sovietului Suprem şi al Consiliului de Miniştri al republicii, 
publică articolul redacţional, în care se menţiona: „Foarte bine au procedat oratorii criticând vehement greşelile 
comise de săptămânalul „Literatura şi arta”, care publică în paginile sale materialele unor scriitori ce înaintează 
teze străine restructurării” [21]. Cu aceeaşi ocazie, oficiosul de limbă română „Moldova socialistă” scria: 
„...Trebuie să luptăm împotriva încercărilor de a folosi atmosfera publicităţii nu în interesele restructurării, ci 
pentru atingerea propriilor scopuri meschine” [22]. 

Pronunţându-se în vorbe pentru restructurare, acţiunile concrete ale conducerii republicane de partid erau 
orientate de fapt la sabotarea reformelor democratice. Totodată, supunându-se disciplinei de partid, nomen-
clatura trebuia să susţină politica de democratizare şi transparenţă promovată de aripa reformatoare a con-
ducerii de vârf. În aceste condiţii, erau căutate diverse modalităţi în încercarea de a îmbina retorica în favoarea 
restructurării cu acţiunile camuflate împotriva reformelor. Un produs al unei asemenea politici ipocrite poate 
fi considerată apariţia în documentele de partid ale timpului, precum şi în discursurile demnitarilor, a termenului 
„transparenţă constructivă”. În situaţia creată, gradul de „constructivitate” a transparenţei era determinat de 
aceeaşi nomenclatură.  

Abordând subiectul „transparenţei constructive”, S.Roşca, şeful secţiei de propagandă şi agitaţie a CC al 
PCM, scria: „Unii autori pretind la corectarea istoriei, ignorând deseori legile obiective ale dezvoltării sociale, 
pronunţându-se astfel, conştient sau inconştient, împotriva tratării materialiste a istoriei” [23]. Invocând 
faptul că nu trebuie trecute cu vederea asemenea cazuri, responsabilul CC al PCM propune la început ca, 
într-o formă binevoitoare, să li se indice autorilor la erorile comise. În cazul când autorul continua să susţină 
„părerea sa greşită”, va trebui, în viziunea responsabilului, să-şi spună cuvântul colectivul, organizaţiile 
obşteşti, instituţiile ştiinţifice, uniunile de creaţie. Avem pe faţă aceeaşi nostalgie pentru practicile cunoscute 
de luptă cu eterodoxismul politic. 

Ataşamentul conducerii CC al PCM faţă de metodele tradiţionale, incapacitatea de a se pătrunde de noua 
mentalitate, momente ce s-au manifestat mai ales în domeniul ideologic, erau evidente şi în atitudinea fată de 
mijloacele de informare. O dovadă în plus poate servi punerea în discuţie la CC al PCM în septembrie 1987 a 
activităţii unor colective redacţionale şi măsurile adoptate cu această ocazie. În Hotărârea CC al PCM „Cu 
privire la activitatea revistei „Tribuna”” se menţiona: „Insuficient de argumentat sunt demascaţi falsificatorii 
istoriei şi culturii, ai trecutului şi prezentului poporului moldovenesc...Nu se publică materiale în care s-ar da 
aprecieri unor sau altor manifestări de mărginire şi înfumurare naţională, tendinţelor localiste” [24]. 

O decizie similară a fost adoptată în urma examinării la Biroul CC al PCM a activităţii săptămânalului 
„Literatura şi arta”. Unei critici distrugătoare a fost supus conţinutul ideologic al materialelor publicate. Erau 
menţionate „lacunele redacţiei” legate de educaţia maselor în „spiritul internaţionalismului socialist şi al 
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patriotismului sovietic”, „rar apar materiale despre apropierea continuă şi îmbogăţirea reciprocă a culturilor 
naţiunilor şi popoarelor socialiste, nu se dă riposta cuvenită falsificatorilor trecutului şi prezentului poporului 
moldovenesc” [25]. 

Conţinutul etichetărilor „falsificatori ai istoriei”, „naţionalism” din citatele de mai sus corespund accepţiei 
oficiale de atunci. Sub învinuirea de „falsificare a istoriei” se ascunde, de fapt, încercarea de a discuta pe 
marginea unor probleme „delicate” din istoria neamului, iar manifestarea interesului pentru trecut şi abordarea 
chestiunilor legate de situaţia limbii moldoveneşti primea calificativul de „naţionalism”. 

Linia generală a CC al PCM din acea perioadă era promovată cu stricteţe da către structurile subordonate. 
O dovadă elocventă în această ordine de idei constituie poziţia comitetului raional Cahul. Dacă în raportul 
Biroului Comitetului raional al PCM la plenara din iunie 1987 instituţiile ideologice raionale erau criticate 
pentru crearea situaţiei de paradă, iluziei de bunăstare, camuflarea neajunsurilor [26], apoi numi peste 5 luni, 
la plenara Comitetului raional din decembrie, primul secretar al CR al PCM învinuia gazeta raională pentru 
publicarea materialelor „cu caracter senzaţional, ce constată anumite neajunsuri”, atrăgând, totodată, atenţia 
redactorului la problema selectării cadrelor [27]. 

Ne-am oprit mai detailat la aceste momente, reieşind din importanţa lor în viaţa politică a republicii din 
acea perioadă. Pentru nomenclatura comunistă din republică problemele legate de tratarea unor evenimente 
din istoria naţională, de situaţia limbii populaţiei autohtone din RSSM depăşea cadrul unor teme de ordin 
ştiinţific sau cultural, căpătând profunde conotaţii politice. Adevărul istoric venea să compromită regimul 
politic, cu care, după cum menţionam mai sus, elita politică se identifica. Conştientizând eventualele urmări 
ale adâncirii democratizării şi transparenţei, nomenclatura politică republicană din acea perioadă le promova 
mai mult verbal, în realitate dorind discreditarea lor. Este vorba de o reacţie obiectivă a vechiului, care 
presimte în venirea noului un pericol pentru însăşi existenţă sa. Din acest moment sistemul de comandă nu 
mai putea fi folosit pentru promovarea reformelor.  

Acesta ar fi, după părerea noastră, bilanţul primei etape de implicare a mijloacelor de informare în proce-
sele de restructurare din republică, implicare cu influenţe directe asupra elitei politice din RSSM în perspectiva 
reorganizării ei. Plasată în timp, această perioadă cuprinde evenimentele din aprilie 1985 şi până la sfârşitul 
anului 1987 – începutul lui 1988.  

La etapa a doua unele mijloace de informare din RSSM au ieşit de sub controlul strict al organelor de 
partid, lucru care s-a manifestat prin apariţia în presă a unor materiale polemice, care veneau în contradicţie 
cu părerea oficială. Cronologic, începutul acestei etape a fost marcat de conferinţa a XIX-a a PCUS, care s-a 
desfăşurat în vara anului 1988, deşi unele tendinţe apar deja după plenara CC al PCUS din ianuarie 1987. 
Elita republicană de partid s-a dovedit nepregătită pentru abordarea noilor realităţi. În politica sa faţă de 
mass-media conducerea CC al PCM punea accentul pe tutelare şi interzicere. Au avut loc cazuri de răfuială 
ca răspuns la critică, încercări de lichidare a publicaţiilor „incomode”. Deciziile organelor de partid orientau 
ziariştii nu atât la aprofundarea transparenţei, la critica neajunsurilor, cât atrăgeau atenţia la sporirea respon-
sabilităţii pentru materialele publicate. Astfel, prin menţinerea metodelor stricte de control, comitetele de 
partid au reuşit să-şi păstreze încă pentru o perioadă influenţa asupra mijloacelor de informare.  

În sfârşit, la etapa a treia, odată cu apariţia diferitelor mişcări social-politice şi partide politice, anularea 
articolului 6 din Constituţia URSS, controlul organelor PCM asupra presei s-a diminuat simţitor, limitându-se 
la mijloacele de presă ale partidului. Plasată în timp, etapa dată coincide cu sfârşitul anului 1989 – începutul 
lui 1990. Noile realităţi, legate de adâncirea proceselor de democratizare, materializate prin apariţia 
organelor alternative de presă, precum şi a presei de opoziţie, au impus şi noi abordări în politica elitei de 
partid faţă de mass-media. În anul 1990 s-a produs procesul de delimitare a presei sovietice şi a celei de 
partid, precum şi crearea unor organe independente de presă. 

Supusă în mare măsură influenţei mass-media, în noile condiţii creşte importanţa opiniei publice. Deşi 
cantonată în regimul totalitar la rolul de „spectator pasiv şi docil” [28], societatea civilă se trezeşte la viaţă. 
În continuare lupta pentru mijloacele de informare a însemnat, de fapt, lupta pentru putere. Astfel, mass-media 
devenise ceva mai mult decât „cea de-a patra putere”, plasându-se în avangarda luptei cu nomeneclatura 
comunist-totalitaristă. Peter Gross afirmă în această ordine de idei: „Mass-media ca instituţie a fost cel mai 
rapid şi mai vizibil martor la căderea comunismului” [29]. Aici mai putem adăuga că a fost nu doar un 
martor, ci promotor şi participant activ al transformărilor democratice.  

 204



Seria “{tiin\e sociale” 

{tiin\e Politice [i Administrative  ISSN 1857-2081 
 

 205

Referinţe: 

1. Pop D. Mass media şi politica: teorii, structuri, principii. - Iaşi: Institutul European, 2000. 
2. Judt T. Epoca postbelică: o istorie a Europei de după 1945. - Iaşi: Polirom, 2008. 
3. Правда, 1987, 16 июля. 
4. Moldova Socialistă, 1985, 1 iunie. 
5. AOSPRM, F.113, inv.23, d.7, f.50. 
6. Ibidem, F.46, inv.18, d.6, f.85. 
7. Ibidem, F.113, inv.23, d.7, f.66. 
8. Ibidem, F.3, inv.23, d.6, f.14. 
9. Ibidem, F.254, inv.26, d.4, f.176. 
10. Ibidem, inv.28, d.8, f.32. 
11. Ibidem, inv.30, d.5, f.159. 
12. Ibidem, inv.32, d.1, f.80. 
13. Moldova Socialistă, 1987, 21 aprilie. 
14. Ibidem, 18 septembrie. 
15. Ibidem, 30 septembrie. 
16. Ibidem, 20 mai. 
17. Ibidem. 
18. Советская Молдавия, 1987, 20 мая. 
19. Moldova Socialistă, 1989, 3 martie. 
20. Ibidem, 1987, 18 iulie. 
21. Советская Молдавия, 1987, 18 июля. 
22. Moldova Socialistă, 1987, 18 iulie. 
23. Советская Молдавия, 1987, 1 сентября. 
24. Moldova Socialistă, 1987, 3 septembrie. 
25. Ibidem. 
26. AOSPRM, F.254, inv.30, d.1, f.72. 
27. Ibidem, d. 2, f. 58-59. 
28. Soulet J-F. Istoria Europei de Est de la al doilea război mondial până în prezent. - Iaşi: Polirom, 2008. 
29. Gross P. Mass-media şi democraţia în tările Europei de Est. - Iaşi: Polirom, 2004. 

 
Prezentat la 04.02.2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STUD I A  UN IVERS I TAT I S  

Revist= [tiin\ific= a Universit=\ii de Stat din Moldova, 2009, nr.3(23) 
 

CONSULTINGUL POLITIC: ESENŢĂ ŞI DETERMINĂRI 

Alexandru SOLCAN  

Catedra Ştiinţe Politice 
 
Le développement du consulting politique a subi un impact de la part des processus liés à la démocratisation de la 

vie sociale et politique, à l’exploitation large des nouvelles technologies de communication. Les formes du consulting 
représentent à cette étape une modalité de corrélation entre le pouvoir et la compétence. Etant un phénomène de nature 
objective, son application tient des décisions prises par les acteurs politiques concrets, fait qui dénote le caractère subjectif 
de l’acte décisionnel. 

 
 
Apărut ca răspuns la cerinţele timpului cu precădere în aşa domenii ca economia şi dreptul, consultingul a 

devenit o realitate a practicii politice contemporane. Cunoscând o tradiţie milenară, considerat tot atât de 
vechi ca şi politica, fenomenul dat a însoţit omul în încercarea de a se realiza în esenţa sa aristotelică – aceea 
de „animal politic”. Având forme şi conotaţii diferite, elemente de consiliere pot fi întâlnite în practica politică 
din cele mai vechi timpuri. Sfetnici, eminenţe cenuşii, consilieri în diverse modalităţi şi sub forme mai mult 
sau mai puţin discrete au influenţat adoptarea deciziilor politice, iar prin aceasta, deseori, şi mersul istoriei. 
De-a lungul timpului metodele şi tehnicile utilizate în consulting s-au cumulat, asemenea evoluţiei culturii şi 
civilizaţiei, parcurgând calea de la primitiv şi rudimentar la utilizarea tehnologiilor moderne, astfel încât 
astăzi putem vorbi de constituirea unui domeniu care posedă un obiect de studiu şi un sistem metodologic 
bine conturat. 

Din a doua jumătate a secolului precedent suntem martorii unei ascensiuni spectaculoase a consultingului, 
care cunoaşte până în prezent un continuu proces de extindere. Putem evidenţia mai mulţi factori care au 
favorizat dezvoltarea consultingului politic în epoca contemporană. Aici vom menţiona, în primul rând, impactul 
provocat de procesele legate de democratizarea vieţii social-politice şi, în al doilea rând, aplicarea pe scară 
largă a noilor tehnologii comunicaţionale. Deşi cu un grad de determinare de intensitate diferită, ambii aceşti 
factori au servit drept catalizatori obiectivi care au provocat declanşarea unor reacţii în lanţ în cadrul acestui 
fenomen, astfel încât astăzi tot mai insistent se vorbeşte cu referinţă la consultingul politic ca despre o ştiinţă 
de sine stătătoare. 

Epoca modernă şi cea contemporană prin minţile sale cele mai remarcabile, prin proiectele politice cele 
mai îndrăzneţe, a fost preocupată de depăşirea barierelor ce stăteau în calea afirmării libertăţii sub diferitele 
sale forme, dar, în primul rând, a celei politice, ţinând cont de locul şi rolul lor în sistemul relaţiilor sociale. 
Odată cu eforturile de aplicare a normelor raţionale-legale de legitimare a puterii politice în societăţile angajate 
în aceste procese s-a produs reconfigurarea spaţiului public, astfel el devenind unul al competiţiei şi al con-
curenţei deschise. Debarasându-se încet de limitările impuse de multiplele surse de descriminare politică, tot 
mai insistent s-au afirmat valorile care mai apoi au constituit esenţa unei democraţii denumite participative. 
Antrenarea şi angajarea în câmpul luptei pentru putere a unor noi subiecţi, reprezentând forţe sociale din ce 
în ce mai largi, a sporit gradul de complexitate a politicii în toate formele sale de manifestare. Aceasta a 
stimulat elaborarea şi aplicarea unor metode şi tehnici speciale reieşind din noile realităţi ale luptei pentru 
putere, fapt care, pe de o parte, a favorizat dezvoltarea ştiinţelor politice aplicative, iar, pe de alta, a dus la 
sistematizarea acestor cunoştinţe şi la dezvoltarea consultingului politic. De menţionat că, deşi are cele mai 
strânse legături cu sfera politicii şi a politicului şi, prin urmare, tine de domeniul ştiinţei politice, consultingul 
politic a cunoscut o dezvoltare la intersecţia diferitelor discipline socioumanistice: ştiinţele comunicării, 
sociologie, psihologie, management etc. 

În strânsă legătură, din punct de vedere politic, cu procesele legate de democratizare, sub aspect tehnologic, 
consultingul politic îşi găseşte motivaţia existenţială şi în noile realităţi social-politice generate de revoluţia 
înregistrată în mijloacele de comunicare, în general, şi de impactul ei asupra comunicării politice, în mod 
special. Epoca informaţională a plasat comunicarea în rândul factorilor determinanţi ai proceselor din toate 
domeniile vieţii sociale. La etapa actuală, practic, este de neconceput o campanie politică fără utilizarea dife-
ritelor tehnici, metode şi mijloace speciale cu antrenarea persoanelor competente în elaborarea şi aplicarea lor.  
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A devenit o chestie trivială afirmaţia că totul este comunicare, societatea de astăzi fiind una cuprinsă de 
comunicare. Realitatea lumii contemporane, care tot mai mult este una virtuală, este de aşa natură încât dacă 
un eveniment sau personaj al vieţii politice nu este subiectul proceselor de comunicare, atunci acest eveniment 
sau personaj nu există din punct de vedere politic. G.Sartori în lucrarea sa devenită clasică „Teoria democraţiei 
reinterpretată”(1987), referindu-se la democraţiile actuale, în încercarea de a caracteriza această realitate în 
„termeni clari şi concişi”, afirmă că „lumea este – pentru marele public – mesajul mediatic” [1]. Cu timpul, 
metodele şi tehnicile de transmitere a mesajelor au devenit tot mai sofisticate, domeniul dat devenind, la 
rândul său, obiectul unei specializări, astfel încât am ajuns astăzi să vorbim despre ştiinţele comunicării. 

Cele expuse mai sus ne dă temeiul să afirmăm ca consultingul politic nu este un fenomen ce ţine de modă, 
o chestie de prestigiu, dar o necesitate obiectivă. Deşi nu este o invenţie a lumii contemporane, consultingul 
politic devine un imperativ stringent determinat de noile realităţi social-politice. 

Caracterul obiectiv al consultingului politic poate fi dedus şi din însăşi esenţa sa. În intenţia de a efectua o 
delimitare cât mai exactă a rolului şi locului consultingului în sistemul relaţiilor sociale, subscriem părerii unor 
autori care analizează actualitatea relaţiilor de consultanţă prin prisma legăturilor şi a interdependenţelor 
stabilite în cadrul relaţiilor de putere, a necesităţilor de schimbare şi nevoia de lărgire a competenţei [2]. În 
acest sens, în cadrul unei abordări, care porneşte de la perspectiva sistemică, consultingul poate fi definit 
drept o formă concretă a relaţiilor economico-manageriale aplicată în domeniul administrării organizaţionale. 
Consultingul constituie suportul teoretic, conceptual, metodologic, informaţional, juridic, etic al sistemelor 
de administrare organizaţională la toate etapele sale, de la constituire la perfecţionare şi dezvoltare. 

Formele de consulting cunoscute la etapa actuală reprezintă o varietate particulară a relaţiilor de consultare 
aplicate în domeniul managementului organizaţional şi constituie, la rândul său, o modalitate de îmbinare a 
puterii şi competenţei. În eforturile de a stabili legătura dintre puterea subiectului şi nivelul lui de competenţă 
se impune necesitatea de a defini noţiunile „relaţii de putere” şi „competenţă”. 

Relaţiile de putere pot fi abordate drept o formă a relaţiilor subiect-obiect, în care rolul de obiect îl joacă, 
la rândul său, tot un subiect – unul „desubiectivizat”. Subiectul deţine putere în măsura în care reuşeşte să-şi 
promoveze interesele în limita posibilităţilor care le oferă însuşi procesul de exercitare a puterii.  

Abordarea dată pune în evidenţă două aspecte primordiale raportate la puterea subiectului: interesele şi 
posibilităţile. În tendinţa firească de a-şi promova interesele şi pornind de la ele, subiectul puterii va tinde în 
permanenţă să-şi creeze posibilităţile necesare pentru aceasta. De aici rezultă două trăsături esenţiale ale 
relaţiilor de putere. Prima, subiectul, depăşind rezistenţa forţelor exterioare, tinde în permanenţă să-şi 
lărgească pe orizontală arealul de exercitare a puterii („expansiunea puterii”). A doua, atunci când mediul 
exterior nu permite extinderea puterii, subiectul, în căutarea unei stabilităţi, va tinde să găsească un echilibru 
cu aceste forţe („întărirea puterii”). Expansiunea şi întărirea puterii sunt cele două forţe motrice care impun 
subiectului puterii adoptarea unor decizii menite să stabilească concordanţa dintre interese şi posibilităţi. 

Termenul „competenţă”, la rândul său, cunoaşte mai multe accepţii [3]. Sintetizând definiţiile existente, 
pornind de la preocuparea studiului curent, competenţa reprezintă capacitatea sau calitatea unei persoane de a 
se pronunţa asupra unei probleme, de a aprecia, soluţiona sau de a hotărî un lucru, graţie educaţiei primite şi 
a experienţei acumulate. Competenţa politică, la rândul său, poate fi definită drept stăpânirea unor cunoştinţe 
şi abilităţi de ordin practic în desfăşurarea vieţii politice şi a conducerii societăţii. R.Dahl, în cunoscutul său 
studiu „Democraţia şi criticii ei” (1989), pornind de la criteriile de esenţă elaborate încă de J.S. Mill, scoate 
în evidenţă trei calităţi care dau competenţă politică celor care guvernează: pe lângă virtutea morală, 
înţelegerea scopurilor şi obiectivelor, „conducătorii trebuie să cunoască şi cele mai bune, cele mai eficiente şi 
cele mai corespunzătoare mijloace de realizare a obiectivelor dorite” [4]. 

Practică ne oferă destule exemple când subiecţii puterii tind să-şi sporească gradul de competenţă. Aceasta 
constituind o reflectare a unei stări calitative a puterii măcinate de insuficienţă competitivă, care, la rândul 
său, este dovada ineficienţei puterii, iar de aici – şi a instabilităţii ei. De remarcat că în anumite situaţii, 
caracterizate prin lipsa concurenţei, subiectul puterii poate suprima nemulţumirea sistemului provocată de 
instabilitatea lui. Însă, în condiţiile unui sistem deschis, când mediul extern este unul dinamic, subiectul 
puterii este angajat permanent în procesul de expansiune şi întărire a puterii. De aici apare şi necesitatea 
permanentă de însuşire a unei noi competenţe. 

Subiectul puterii are la dispoziţie diferite metode de a-şi spori gradul de competenţă: instruire, traininguri, 
reflecţie etc. Este, însă, cunoscut fenomenul psihologic de incompatibilitate în psihicul unei persoane a tipului 
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autoritar şi a celui competitiv. Mecanismele diferite de reflecţie a subiectului puterii şi cel al competenţei 
limitează aplicarea acestor metode în practică. Aceasta pune bazele unei colaborări dintre subiectul puterii şi 
cel al competenţei. Relaţiile de consultanţă reprezintă una dintre formele acestei colaborări şi se bazează pe 
specializarea şi profesionalizarea subiectului competenţei. 

Ponderea puterii sau influenţa unui actor politic, dar şi pericolele pe care le ascunde, sunt bine descrise 
prin modelul formulat de Karl W. Deutsch [5], conform caruia puterea de a spori probabilitatea producerii 
unui efect pozitiv specific reprezintă atât puterea de atingere a unui obiectiv, cât şi puterea de a controla 
mediul înconjurător. Asemenea tuturor situaţiilor care implică atingerea unui obiectiv sau controlul asupra 
mediului, aplicarea acestui tip de putere implică în mod necesar un nivel înalt de autocontrol din partea 
actorului politic care o exercită. Aceasta presupune atât pericolul potenţial, cât şi pericolul real al pierderii 
parţiale a autocontrolului. Dacă nu se iau măsuri de prevenire a acestor ameninţări, ponderea puterii poate 
deveni contrară propriilor interese sau autodistructivă. 

Aşadar, instabilitatea politică caracteristică relaţiilor de putere în condiţiile unui mediu extern dinamic 
creează premisele fundamentale pentru apelarea la serviciile de consiliere. În condiţiile în care subiectul 
puterii conştientizează dezechilibrul dintre interese şi posibilităţi (simte necesitatea de schimbare) şi nu are 
capacitatea de a depăşi situaţia creată (înţelege actualitatea obţinerii unei competenţe sporite pentru realizarea 
schimbării), numai atunci putem vorbi de înţelegerea praxiologică a necesităţii de consulting. Prin urmare, 
deşi este un fenomen de natură obiectivă, cum am văzut mai sus, aplicarea lui ţine de deciziile unor actori 
politici concreţi, iar de aici şi caracterul subiectiv al actului decizional. 

Putem afirma că odată cu apariţia relaţiilor de putere şi, în mod special, cu separarea conducerii politice 
ca formă deosebită de activitate socială au apărut nu numai politicienii, dar şi cei care îndeplineau în preajma 
lor funcţii de consiliere. Cu toate acestea, deşi are o tradiţie înrădăcinată în adâncul istoriei, consultingul politic, 
în calitatea de instituţie politică specifică, se constituie odată cu apariţia premiselor pentru existenţa şi funcţio-
narea unei pieţe relativ libere a serviciilor de consultanţă. 
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